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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni
200-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 368)

Al BOPC 368, a la pàgina 190
Títol o epígraf: Annex («Derogació de normes»), lletra D («Preceptes de lleis de 

mesures»), apartats 7 i 8 
On hi diu: 
«7. Els articles 3, 5, 6, 18.7, 20.2, 20.3, 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 23, 24, 25, 27, 30, 

33.1, 38, 39, 44, 45, 46 i 47, les disposicions addicionals segona a setena, la dispo-
sició transitòria primera i les disposicions finals segona, tercera i quarta de la Llei 
7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

»8. Els articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 20, 21 i 23, la disposició addicional prime-
ra, la disposició final primera i l’apartat 1 i 2 de la disposició final tercera de la Llei 
12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres.»

Hi ha de dir: 
«7. Els articles 3, 5, 6, 18.7, 20.2, 20.3, 22.1, 22.2, 22.5, 22.6, 23, 24, 25, 27, 

30, 38, 39, 44, 45, 46 i 47, les disposicions addicionals segona a setena, la dispo-
sició transitòria primera i les disposicions finals segona, tercera i quarta de la Llei 
7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

»8. Els articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 20, 21 i 23, la disposició final primera i 
l’apartat 1 i 2 de la disposició final tercera de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, 
de mesures financeres.»

1.01.03. Decrets llei

Resolució 796/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les 
universitats públiques catalanes
203-00011/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 27.07.2017, DSPC-P 77

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2017, ha debatut el 
Decret llei 4/2017, del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la pres-
tació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes (tram. 
203-00011/11), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
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l’article 155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament, valida el Decret llei 4/2017, 
del 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’in-
capacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del 
seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 730/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
rehabilitació del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 20, 04.07.2017, 

DSPC-C 478

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 4 de juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la seguretat en les obres de rehabilitació del barri de Sant Roc de Badalona (tram. 
250-01049/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre els treballs de rehabilita-

ció dels edificis de l’avinguda del Marquès de Mont-Roig, 239 i 241, de Badalona, al 
barri de Sant Roc, com a màxim a l’octubre del 2017.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

Resolució 788/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de 
l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat
250-00751/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 17, 20.07.2017, DSPC-C 507

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les per-
sones amb discapacitat (tram. 250-00751/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
48200).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures pertinents, dins les competències que té transferides, 

per a millorar el trànsit dels treballadors des dels centres especials de treball al tre-
ball ordinari més enllà dels enclavaments laborals, és a dir, des d’un punt de vista 
d’atenció individualitzada, i també assegurar que aquests treballadors no quedin aï-
llats socialment ni laboralment si, una vegada integrats en una empresa ordinària, 
no s’hi aconsegueixen adaptar o no rendeixen prou en els nous llocs de treball, amb 
mesures com ara la incentivació de traspassos temporals, que, després d’un període 
raonable de prova, els permetria tornar als antics llocs de treball en els casos més 
complexos.

b) Promoure la creació de clústers innovadors o vivers de centres especials de 
treball relacionats amb activitats amb un alt valor afegit o infrarrepresentades en el 
sector, fomentar que els centres especials de treball ampliïn llur activitat i afavorir 
l’especialització d’aquests centres en sectors més competitius, com ara l’àmbit digi-
tal, les noves tecnologies o les indústries especialitzades.

c) Adoptar les mesures pertinents, dins les competències que té transferides, per 
a millorar la formació de les persones amb discapacitat, promovent des de l’Admi-
nistració unes ofertes de formació oficial més concordes als avenços empresarials i 
tecnològics actuals.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 789/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions 
del Govern a les Terres de l’Ebre en l’àmbit del treball
250-00994/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 17, 20.07.2017, DSPC-C 507

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del treball (tram. 250-00994/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 63070).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica industrial de les 

Terres de l’Ebre i revitalitzar el teixit productiu i la generació de nous llocs de tre-
ball, prioritzant la captació de projectes d’inversió que reforcin l’activitat productiva, 
en coordinació amb el consell promotor del Pla estratègic empresarial i per a l’ocu-
pació de les Terres de l’Ebre, elaborat per l’equip acadèmic de la Universitat Rovira 
i Virgili, i fixar-ne un calendari d’execució.

b) Reforçar les polítiques actives d’ocupació i la formació continuada per a mi-
llorar la competitivitat laboral dels treballadors.
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c) Potenciar i millorar l’oferta de formació professional dual per tal que els es-
tudiants es puguin incorporar al món laboral amb millors condicions, i havent acu-
mulat experiència i coneixements pràctics que els facin més competitius i eficients.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 790/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’una campanya de coneixement i conscienciació de la població 
sobre la tartamudesa
250-01014/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 17, 20.07.2017, DSPC-C 507

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de conei-
xement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa (tram. 250-01014/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63075).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una campanya per a conscienciar 

i sensibilitzar la població sobre la tartamudesa, amb motiu del Dia Internacional del 
Coneixement de la Tartamudesa, el 22 d’octubre. Aquesta campanya ha d’incloure 
la publicació a la premsa escrita de textos informatius sobre la tartamudesa, per a 
conscienciar la població sobre la discriminació social i laboral i l’assetjament esco-
lar que pateixen les persones tartamudes, i denunciar aquesta problemàtica.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 791/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
de treball del servei de trucades 061
250-01054/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 17, 20.07.2017, DSPC-C 507

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de 
trucades 061 (tram. 250-01054/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
66018).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar les actuacions que duu a 

terme la Inspecció de Treball davant els possibles incompliments de la normativa 
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de l’ordre social de l’empresa Ferrovial Servicios, que gestiona el servei d’atenció 
telefònica del 061:

a) L’avaluació per part del Servei d’Emergències Mèdiques del compliment per 
l’empresa adjudicatària de les condicions establertes en la licitació i la presentació, 
en el termini d’un mes, de l’informe relatiu a aquesta avaluació.

b) La rescissió de l’adjudicació del servei a l’empresa adjudicatària actual –Fer-
rovial Servicios– si es detecten incompliments en la inspecció i l’avaluació encarre-
gades o, si escau, la no renovació, en funció de la qualificació dels possibles incom-
pliments en l’informe presentat.

c) L’elaboració d’un plec de condicions per a la renovació del servei que garantei-
xi la qualitat no només del servei, sinó també dels llocs de treball que se’n derivin, i 
la presentació d’aquest plec de condicions a la comissió del Parlament que pertoqui.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 795/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 25.07.2017, DSPC-P 75

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de juliol de 2017, ha debatut el 
dictamen de la Comissió de Justícia sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi.

Finalment, d’acord amb l’article 173.1, 2 i 3 i els concordants del Reglament del 
Parlament, l’article 87.2 de la Constitució espanyola i l’article 61.b de l’Estatut d’au-
tonomia, ha adoptat la següent

Resolució

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de la 
Constitució, és la modificació de l’apartat 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu: 

«Article 143 
»1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
»2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
»3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
»4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di-

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa-
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»
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La recomanació de la modificació d’aquest article del Codi penal ja es troba en 
l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, elaborat pel Comitè Consultiu de Bi-
oètica de Catalunya l’any 2006 a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu sobre el tema i, amb les actua-
litzacions necessàries, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre els drets del pacient i el 
document de voluntats anticipades, i també en el desenvolupament de les cures pal-
liatives. La prova que ho continua essent és la Carta de drets i deures de la ciutada-
nia en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i apro-
vada pel Departament de Salut al juny de 2015, que en el capítol sobre autonomia i 
presa de decisions diu: 

«5.1.8 Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de 
dignitat

»La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se-
gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

»En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo-
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.

»Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena pos-
sessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 
ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.»

L’article 143.4 del Codi penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació 
de patiment insuportable i en plena possessió de les seves facultats per a decidir, ex-
pressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer-ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que demana aquesta proposició, 
i no és així. Avançar en el dret a la mort digna és disposar d’equips pal·liatius mul-
tidisciplinaris les vint-i-quatre hores del dia, set dies la setmana, per a atendre els 
malalts i les probables urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels pro-
fessionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia clínica per-
què prenguin consciència que l’atenció al final de la vida és part de llur tasca profes-
sional. És promocionar el document de voluntats anticipades, facilitar-ne el registre i 
trencar el tabú de parlar sobre la pròpia mort. És crear un observatori per a saber de 
manera fefaent com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli 
pel compliment de la legislació i proposi les mesures per a fer la mort tan digna com 
sigui possible. Finalment, és també la despenalització de l’ajuda a qui considera que 
la vida que li resta no mereix d’ésser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda per l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia 
a un jutjat de Barcelona, i amb què es va iniciar una reivindicació que ha anat crei-
xent fins avui. En aquell moment no hi havia referents internacionals. Avui, però, 
podem avaluar l’experiència de diversos països i estats: 

– L’estat d’Oregon (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 1997, fa 
vint anys.

– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï-
cidi el 2001.

– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia el 2002.
– L’estat de Washington (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 

2008.
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– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi el 
2009.

– L’estat de Vermont (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2013.
– El Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia el 2014.
– Els estats de Montana i de Califòrnia (EUA) van aprovar el suïcidi mèdicament 

assistit el 2015.
– També el 2015 Colòmbia va publicar una resolució del Ministeri de Salut i Pro-

tecció Social en què s’estableix el dret fonamental a morir amb dignitat.
–El Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i l’eutanàsia el 17 de 

juny de 2016.
La tendència que cada cop més estats i països d’arreu del món regulin amb diver-

ses fórmules el dret sobre la pròpia vida, i per tant sobre la pròpia mort, es fa evident 
en la proposta recent del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans 
amb cansament vital.

L’opinió pública va molt endavant respecte de les decisions polítiques en aquesta 
qüestió. Totes les enquestes, també l’estudi núm. 2083 del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, del 28 de maig de 2009, sobre l’atenció a pacients amb malalties en 
fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor que es permeti l’euta-
nàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, feta per The Economist a quinze països 
al juny del 2015, donava uns resultats per a l’Estat espanyol d’un 78% a favor, només 
un 7% en contra i un 12% de NS/NC. Una gran quantitat de juristes, de professio-
nals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia i la literatura i altres personali-
tats destacades s’han manifestat públicament a favor de la regulació. El fet que dues 
de les pel·lícules més premiades i ben acollides els darrers anys siguin Mar adentro 
(2004) i Truman (2015) demostra també el sentiment favorable de la nostra societat 
vers la despenalització de l’eutanàsia.

Estudis com el dut a terme per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona evidencien l’existència de la demanda d’euta-
nàsia. A més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, tal com mostra l’estudi d’aquesta 
unitat de cures pal·liatives del febrer del 2007, però pel fet d’estar prohibida no hi ha 
ni dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar perquè els que són vulnerables o estan 
afeblits no puguin ésser manipulats ni utilitzats per a atendre els interessos d’altres 
persones. Per això cal una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que ga-
ranteixi la lliure autonomia personal i, alhora, la protecció dels col·lectius més vul-
nerables. El desenvolupament d’aquesta llei es pot inspirar en la llei holandesa del 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’informe del Comitè Consultiu de Bioètica de 
Catalunya esmentat més amunt, i hauria de contenir almenys: 

– Una definició clara dels conceptes.
– Les condicions que s’han de donar per a portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi 

mèdicament assistit.
– Les característiques que ha de tenir el pacient.
– Els requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i 

en l’actuació.
– La composició, les tasques i les competències dels òrgans de supervisió i con-

trol.
Només el 2% dels pacients degudament atesos pel programa d’atenció domicilià-

ria i equips de suport (PADES) demanen anticipar la mort més enllà del que la llei 
permet avui. Un 2% sembla poc, però fa que, de les aproximadament seixanta mil 
persones que cada any moren a Catalunya, a unes mil dues-centes, com a mínim, 
se’ls estigui negant el dret a la llibertat individual i el dret al respecte de llur digni-
tat. Aquests drets no s’haurien de veure vulnerats pel fet que aquestes persones es 
trobin al final de la vida.
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Certament, la llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el 
malalt o els seus representants. Però, paradoxalment, ajudar Ramón Sampedro a 
morir seria encara avui un delicte.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-

vembre, del Codi penal, que resta redactat de la manera següent: 
«4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, resta exempt de respon-

sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix 
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o una patologia incura-
ble que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, 
causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona 
o hi cooperi, dins del marc legal establert.»

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 797/XI del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les 
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a 
la llibertat de circulació
250-01127/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 27.07.2017, DSPC-P 77

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de juliol de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al 
dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació (tram. 250-01127/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot (reg. 66898), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 67103) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 67212).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya es declara a favor de l’establiment de vies legals i 

segures per a l’exercici del dret a la lliure circulació i l’accés a l’asil de les persones 
desplaçades forçosament.

2. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el 
seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per als desplaçaments 
forçats, amb un procés d’acollida integrador, participat i finançat per la resta d’actors 
institucionals, socials i cívics de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Aprofundir en el disseny i fer possible l’execució del programa per a estudiants 

universitaris refugiats que ha posat en marxa el Comitè per a l’Acollida de les Per-
sones Refugiades, en col·laboració amb el conjunt d’universitats catalanes, l’Associa-
ció Catalana d’Universitats Públiques i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que té 
com a objectiu que un grup de cent estudiants universitaris refugiats, amb equilibri 
de gènere, puguin prosseguir els estudis a Catalunya.
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b) Ampliar aquesta experiència més enllà de l’àmbit universitari i continuar faci-
litant el procés per a joves que vulguin cursar cicles formatius de grau mitjà o supe-
rior, per a ampliar el ventall de persones que puguin tenir accés a aquesta possibili-
tat, i també per als joves que ja han complert els divuit anys però que no han pogut 
accedir al batxillerat o no han pogut acabar-lo.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció dels menors no acom-
panyats víctimes de desplaçament forçós: 

a) Constata que l’arribada de menors no acompanyats depassa les competències 
adscrites al sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i requereix una actuació 
global, situada en un perímetre més ampli, propi d’una onada migratòria.

b) Sol·licita al Govern de la Generalitat la creació d’un programa d’acollida per 
a menors no acompanyats en els països inclosos en els programes de reubicació i 
reassentament de la Unió Europea que permeti millorar les condicions de seguretat 
de l’acollida i adequar-la al projecte migratori d’emancipació i accés a la ciutadania.

c) Insta el Govern de la Generalitat a identificar el nombre de places, serveis i 
equipaments per a menors no acompanyats refugiats que el Govern, en cooperació 
amb les xarxes d’atenció social, educativa, de salut, d’habitatge i d’inserció laboral, i 
en cooperació amb els ens locals i les entitats socials, pot oferir actualment, i també 
les que podria oferir a mitjà termini per a poder-los garantir una acollida integral i 
per a poder desplegar el programa d’acollida. El nombre de places, serveis i equipa-
ments ha de tenir en compte recursos físics, tècnics, humans i econòmics.

d) Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la flexibilitza-
ció dels criteris per a agilitzar els processos de reunificació familiar i, en aquest sen-
tit, ampliar els supòsits de reagrupament de famílies extenses i propiciar l’accés a la 
nacionalitat dels menors no acompanyats refugiats que assoleixin la majoria d’edat.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al polissonatge: 
a) Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat el compli-

ment de la Resolució A.871 (20) de l’Organització Marítima Internacional (OMI), 
segons la qual els estats han de facilitar mensualment a aquest organisme de les Na-
cions Unides informació sobre els casos de polissonatge en llur territori, i, en cas 
d’incompliment, insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern de l’Estat les 
dades de polissonatge i facilitar-les a l’OMI.

b) Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’establiment 
d’un protocol per a casos de polissonatge que sigui de compliment obligat per part 
de les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, per tal que es faciliti assistèn-
cia social, assistència lletrada i assistència d’intèrpret tan aviat com es tingui conei-
xement d’un cas de polissonatge i en el moment que hi hagi la primera entrevista per 
part de les autoritats pertinents, independentment que els polissons hagin manifestat 
o no la intenció d’entrar a l’Estat espanyol o de sol·licitar asil.

6. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que incentivi la 
inclusió en el Pla director de cooperació al desenvolupament i en el proper pla anual 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de l’actuació 
d’entitats defensores de drets humans que treballen amb població refugiada, per tal 
que, amb caràcter estable i a llarg termini, puguin dur a terme un monitoratge de les 
vulneracions de drets humans i donar suport a l’accés a la protecció internacional.

7. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat que reclami al 
Govern de l’Estat que reforci les accions d’acollida a població refugiada en els terri-
toris de la frontera sud d’Espanya.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar pro-
movent la millora dels mecanismes de coordinació entre els diferents departaments 
que duen a terme actuacions en l’àmbit de l’acció exterior, per a garantir la coherèn-
cia de les polítiques en matèria de dret d’asil i llibertat de circulació.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reiterar al Go-
vern de l’Estat les reclamacions següents: 
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a) El compliment dels compromisos contrets amb la Unió Europea pel que fa al 
reassentament i la reubicació de persones desplaçades forçosament, que tenien com 
a termini d’execució els mesos de juliol i setembre del 2017, respectivament, que ac-
tualment ja incompleix.

b) L’aprovació del reglament de desplegament de la Llei de l’Estat 12/2009, del 
30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

c) L’establiment dels mecanismes corresponents perquè es pugui sol·licitar pro-
tecció internacional en ambaixades i consolats de països tercers, tant en el país 
d’origen com en països de trànsit.

d) La retirada de l’obligatorietat del visat de trànsit en els aeroports.
e) L’arribada de menors no acompanyats a Catalunya dins els programes de reu-

bicació i reassentament.
f) La retirada del suport a l’acord entre la Unió Europea i Turquia sobre la de-

volució a aquest país de persones arribades a territori europeu a través de les seves 
fronteres.

g) Iniciar en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la directiva euro-
pea corresponent (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 
16 de desembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per 
al retorn dels nacionals de països tercers en situació irregular) no en prescriu l’exis-
tència obligatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a 
l’internament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat competent, el di-
pòsit de documentació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de 
llibertat vigilada.

h) El compromís de defensar una veritable agència de salvament marítim i de 
facilitar vies segures d’arribada a Europa.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat que aprovi l’establiment d’un corredor humanitari que garanteixi 
l’arribada legal i segura a Catalunya de persones desplaçades forçosament.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat que apliqui programes d’admissió humanitària que no fixin una 
durada determinada de l’estada ni imposin limitacions laborals o d’accés a la nacio-
nalitat i que permetin a les persones acollides modificar l’estatut d’admès o tolerat 
en territori comunitari.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern de l’Estat que treballi per a ampliar el concepte de persona refugiada, de mane-
ra que també inclogui totes les persones que es veuen obligades a abandonar el propi 
país per motius ambientals o climàtics, i a treballar pel desenvolupament del ius mi-
grandi en el dret internacional, en les seves quatre dimensions: el dret a no veure’s 
forçat a migrar, el dret a migrar, el dret a establir-se pacíficament i el dret a retornar.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat que posi fi a les devolucions en calent i altres pràctiques que vul-
neren els drets humans a la frontera sud d’Espanya.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat que reclami tant 
al Govern de l’Estat com al Consell de la Unió Europea i a la Comissió Europea 
que suspenguin de manera immediata i cautelar l’aplicació de l’acord signat entre la 
Unió Europea i Turquia relatiu a la devolució a aquest país de persones arribades a 
territori europeu a través de les seves fronteres.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística
300-00197/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 25.07.2017, DSPC-P 75.

Interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat
300-00198/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 25.07.2017, DSPC-P 75.

Interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars
300-00199/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 25.07.2017, DSPC-P 75.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00200/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 25.07.2017, DSPC-P 75.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans
300-00201/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 27.07.2017, DSPC-P 77.

Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social
300-00202/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 40, tinguda el 27.07.2017, DSPC-P 77.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 40, tinguda el 26.07.2017, DSPC-P 76.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 40, tinguda el 26.07.2017, DSPC-P 76, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 
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3. Tramitacions en curs

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

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

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 67236; 67257; 67584; 67588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67236)

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

amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb rela-
ció a la 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 Cata-
lunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’article 111-4

Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis 

internacionals que contenen clàusules de naturalesa tributària, les normes dictades 
per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals que tenen 
atribuït l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplega-
ment d’aquestes normes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 111-9, apartat 3

Article 111-9. Interpretació
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha d’aplicar les normes tributàries 

d’acord amb la doctrina establerta pels òrgans economicoadministratius competents 
i la jurisprudència dels tribunals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 122-10

Article 122-10. Col·laboració amb els agents del sistema tributari
1. Els agents dels sistema tributari, de manera voluntària i per mitjà d’acords o 

convenis, poden col·laborar amb l’Administració tributària de la Generalitat per a 
facilitar el compliment de les obligacions tributàries i prevenir i evitar el frau fiscal, 
en els termes i les condicions que determini la normativa tributària. Aquesta col·la-
boració es pot instrumentar també per mitjà d’acords o convenis de l’Administració 
tributària de la Generalitat amb altres administracions públiques.
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2. S’entén per agent del sistema tributari, als efectes del que estableix aquest 
codi, qualsevol entitat privada o institució o associació representativa de sectors o 
interessos socials, laborals, empresarials o professionals, susceptible de participar, 
per mitjà de la col·laboració amb l’Administració tributària, en la gestió dels tributs, 
en la informació i assistència als contribuents i, en general, en el funcionament cor-
recte del sistema tributari.

3. Són agents del sistema tributari els assessors fiscals. S’entén per assessor fiscal 
la persona física o jurídica, o l’entitat, que presta, de manera específica i professio-
nalitzada, amb relació a actuacions dutes a terme per l’Administració tributària de 
la Generalitat, serveis d’assessorament o consultoria fiscal, d’assistència al contri-
buent en la interpretació i aplicació de les normes tributàries i de defensa de la seva 
posició jurídica en qualsevol tipus de procediment tributari o reclamació.

Els assessors fiscals poden inscriure’s en el Registre d’assessors fiscals de Cata-
lunya. Reglamentàriament s’han de regular els requisits i el procés d’inscripció en 
aquest registre i la seva publicació, i també la creació del codi de conducta i de bo-
nes pràctiques dels assessors fiscals, basat en el principi de la responsabilitat social 
i de coresponsabilitat en el compliment de les obligacions fiscals.

La col·laboració dels assessors fiscals en el bon funcionament del sistema tribu-
tari no va en detriment del desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya ni de 
la dotació adequada dels seus recursos per a fer front a les tasques de facilitació de 
la comprensió, la gestió i la liquidació de les obligacions fiscals.

4. L’Administració tributària de la Generalitat ha de posar a disposició de l’asses-
sor fiscal registrat les eines adequades perquè contribueixi a incrementar el nivell de 
compliment voluntari de les obligacions fiscals.

5. L’Administració tributària de la Generalitat ha de promoure sistemes de col-
laboració amb les entitats públiques per a maximitzar l’eficàcia i l’eficiència en la 
gestió recaptatòria i per a facilitar als ciutadans la satisfacció de llurs deutes tribu-
taris. Amb aquesta finalitat, i sempre que estigui justificat per raons de manca de 
capacitat de l’Administració tributària, es poden promoure sistemes de col·laboració 
amb entitats privades, amb l’acord previ de la Junta de Govern de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

6. L’Administració tributària de la Generalitat pot arribar a una entesa amb els 
contribuents que permeti determinar drets i obligacions tributàries que es desprenen 
de l’activitat exercida o d’un determinat tipus de transaccions o d’operacions el rè-
gim fiscal de les quals susciti controvèrsies doctrinals. El contribuent ha de complir 
les seves obligacions fiscals en consonància amb el que s’ha estipulat en l’entesa.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional sisena del Llibre segon

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els membres 
del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que es-
tableix l’article 217-2 d’aquest codi.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional setena del Llibre segon

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit, en la 
data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per mitjà d’ha-
bilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió de la Disposició addicional vuitena del Llibre segon

Disposició addicional vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport direc-
te en l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició addicional primera del llibre tercer

Disposició addicional primera. Creació del Registre d’assessors fiscals de Cata-
lunya

1. Es crea, sota la dependència del Consell Fiscal de Catalunya, el Registre d’as-
sessors fiscals de Catalunya, que té per finalitat constituir i gestionar un cens únic 
en què figurin, degudament relacionades, les persones físiques o jurídiques, o les 
entitats, que exerceixin l’assessorament fiscal.

2. La inscripció al Registre d’assessors fiscals de Catalunya és voluntària i re-
quereix presentar una sol·licitud en què s’acrediti que es reuneixen les condicions 
mínimes necessàries per a prestar els serveis professionals en matèria tributària que 
es determinin reglamentàriament i que s’accepta, en tots els casos, de seguir el codi 
de bones pràctiques.

3. En el cas que el professional que presenta la sol·licitud pertanyi a un dels col-
legis o associacions professionals a què fa referència la lletra b de l’article 311-4, es 
consideren acreditades automàticament les condicions mínimes necessàries per a 
admetre’l.

4. La formació continuada es pot acreditar amb un certificat emès a aquest efecte 
per les entitats a què fa referència la lletra b de l’article 311-4.

5. Per a mantenir l’adscripció al Registre, tots els membres han d’acreditar, en els 
termes que s’estableixin per reglament, el compliment continuat de les condicions 
mínimes necessàries i una formació professional continuada en matèria tributària.
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6. El Consell Fiscal de Catalunya també té la finalitat de vetllar pel compliment 
de les condicions d’inscripció i del codi de bones pràctiques i determinar les mesu-
res aplicables en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi.

7. Els membres del Registre d’assessors fiscals de Catalunya es poden anome-
nar assessors fiscals registrats. El Consell Fiscal de Catalunya ha de promoure so-
cialment la figura de l’assessor fiscal registrat i ha de proposar als organismes i les 
entitats públiques integrants de les administracions tributàries de Catalunya mesu-
res per a impulsar protocols d’actuació conjunta amb els col·legis o les associacions 
professionals.

8. L’assessor fiscal registrat té la condició d’interlocutor vàlid de l’Administració 
tributària de la Generalitat per a establir els instruments de cooperació i gestió que 
tinguin per finalitat reduir i simplificar els tràmits administratius necessaris per a 
complir amb les obligacions tributàries.

9. El procediment de tramitació de les denúncies i d’investigació ha d’ésser dut a 
terme els responsables del Registre i ha de garantir l’audiència a l’afectat.

10. L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions establertes pel codi de 
bones pràctiques en la relació de servei amb el client i en la interlocució amb els 
diferents organismes integrants de l’Administració tributària de la Generalitat pot 
donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció de l’assessor fiscal en el Regis-
tre d’assessors fiscals o, si l’incompliment és greu, a la cancel·lació de la inscripció, 
sens perjudici de la comunicació dels fets a les autoritats o organismes competents.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt segon de la Disposició transitòria primera del Llibre segon

Disposició transitòria primera. Compliment de funcions de cossos tributaris per 
part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres ad-
ministracions públiques

2. Amb caràcter transitori, i fins el 31 de desembre de 2024 les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden 
ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i esca-
les del subgrup A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’una habilitació 
emesa a aquest efecte pel director de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb procediments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i 
d’igualtat.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió i modificació a l’apartat I, paràgraf dotzè, del preàmbul

Amb aquestes finalitats, el títol I del llibre primer del Codi estableix unes nor-
mes comunes i, amb una especial referència a la reserva de llei en matèria tributaria 
i a l’aplicació de les normes tributàries. Aquestes disposicions concreten l’ordre de 
fonts normatives i l’àmbit d’aplicació de les normes del Codi en els aspectes sub-
jectius i temporals, alhora que estableixen els criteris d’interpretació de les normes 
tributàries i l’abast de la interpretació duta a terme pels òrgans administratius com-
petents, sens perjudici de l’atribució concreta de competències en matèria interpre-
tativa als diversos òrgans administratius en altres llibres de la norma.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’apartat III, paràgraf divuitè, del preàmbul

L’Agència Tributaria de Catalunya ha iniciat un procés de desenvolupament com-
petencial amb l’objectiu de fer directament les funcions i oferir els serveis corres-
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ponents a les competències que li corresponen actualment. En aquest sentit, ha co-
mençat a gestionar directament la recaptació executiva de tots els deutes tributaris 
i altres ingressos de dret públic propis i d’una part de les administracions locals de 
Catalunya, i ben aviat assumirà íntegrament l’aplicació dels tributs cedits per l’Estat, 
la gestió dels quals està parcialment externalitzada. Aquest desenvolupament com-
petencial requereix un desplegament territorial molt important de l’Agència arreu de 
Catalunya i un increment considerable de personal funcionari de cossos tributaris en 
els propers exercicis. Atesa la dificultat tècnica de l’aplicació dels tributs, cal dispo-
sar de personal especialitzat, però aquest personal no és fàcil de seleccionar a curt i 
mitjà termini pels procediments habituals de concursos i oposicions oberts, perquè 
no hi ha prou candidats idonis. Per aquests motius, i per tal que l’Agència Tributaria 
de Catalunya pugui desenvolupar adequadament les seves funcions i els seus ser-
veis, són necessaris els processos selectius restringits de caràcter excepcional que 
estableixen les disposicions addicionals sisena, setena i vuitena del llibre segon.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 67257)

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 120 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries amb relació a la 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 (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 111-4

Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari el bloc de constitucionalitat, els tractats i convenis 

internacionals que contenen clàusules de naturalesa tributària, les normes dictades 
per la Unió Europea i altres organismes internacionals o supranacionals que tenen 
atribuït l’exercici de competències en matèria tributària, el Codi Tributari, les lleis 
que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplega-
ment d’aquestes normes.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional sisena del Llibre segon

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els membres 
del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que es-
tableix l’article 217-2 d’aquest codi.
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional setena del Llibre segon

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit, en la 
data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per mitjà d’ha-
bilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la Disposició addicional vuitena del Llibre segon

Disposició addicional vuitena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2017 i el 2024, amb 
caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord amb els principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els membres del 
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit 
durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i els 
funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport direc-
te en l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67584)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries amb relació a la 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 (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 111-1 bis que quedaria redactat de la següent manera

111-1 bis. Definicions
1. Administració Tributària de la Generalitat Catalunya: institució o conjunt 

d’institucions, amb independència de la seva denominació, creades en virtut i de 
conformitat amb les competències previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
les que sigui titular la Generalitat de Catalunya, que exerceix o exerceixen de ma-
nera parcial o total les competències que en matèria tributària reconeix l’esmentat 
Estatut a la Generalitat de Catalunya.

2. Sistema tributari de la Generalitat de Catalunya: conjunt de normes i principis 
relatius als tributs propis i cedits sobre què té alguna competència la Generalitat de 
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Catalunya, que deriva de la Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i les normes que desenvolupen aquestes normes jeràrquicament su-
periors, i que s’integra en el sistema tributari unitari que deriva en últim terme del 
deure constitucional de contribució al sosteniment de les despeses públiques dels 
ciutadans d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari 
just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast 
confiscatori.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 111-1 que quedaria redactat de la següent manera

Article 111-1. Objecte i àmbit d’aplicació del codi 
1. El Codi tributari de la Generalitat de Catalunya té vocació de recollir i siste-

matitzar les normes i principis tributaris amb rang legal autonòmic relatius o de-
rivats de l’exercici d’alguna de les competències estatutàries que la Generalitat de 
Catalunya té amb relació amb els tributs propis i cedits i regula: 

a) Els organismes i els ens que conformen l’Administració tributària de la Ge-
neralitat.

b) Les relacions jurídiques entre l’Administració tributària de la Generalitat i els 
subjectes titulars de drets i obligacions que emanen d’aquest codi.

c) El règim jurídic dels tributs de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació a tot el codi on es fa referència a «Codi Tributari de Catalunya» 
per «Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya» 

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 111-4 que quedaria redactat de la següent manera

Article 111-4. Fonts del sistema tributari de la Generalitat de Catalunya i deure 
d’integració i interpretació conforme 

1. Són fonts del dret tributari aplicable al sistema tributari de la Generalitat de 
Catalunya per ordre de jerarquia normativa i en el seu àmbit de respectiva compe-
tència: 

I. La Constitució Espanyola de 1978, la normativa bàsica, d’establiment de fonts 
del dret tributari i de coordinació en matèria tributària que la desenvolupa, el dret 
comunitari originari i derivat i els tractats i convenis internacionals.

II. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les normes que el desenvolupen.
III. El Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya i les lleis autonòmiques que 

contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dictats en desplegament 
d’aquestes normes.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 111-4

1. El Codi Tributari de la Generalitat de Catalunya, qualsevol llei o normativa 
autonòmica que el complementi, desenvolupi o substitueixi haurà d’ésser aplicat, in-
terpretat i integrat de conformitat amb els principis de jerarquia i competència que 
caracteritzen el sistema tributari unitari i interrelacionat que deriva de l’article 31 
de la Constitució Espanyola.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional cinquena

Disposició addicional cinquena. Creació del Cos Superior de Tècnics Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya 

Es crea el Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de Catalunya, 
amb les funcions definides per l’article 217-4 d’aquest codi i amb subjecció a les 
prescripcions dels capítols VII i VIII del títol I. 2. Els membres de la suprimida es-
cala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya s’integren directament al Cos Superior de Tècnics Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya. 3. La plantilla del Cos Superior de Tècnics Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya es fixa en cinquanta llocs de treball.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional sisena

Disposició addicional sisena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre 
el 2017 i el 2024, amb caràcter excepcional, fins a tres processos selectius, d’acord 
amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior d’Ins-
pectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclu-
sivament els membres del Cos Superior de Tècnics Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació tem-
poral, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional setena

Disposició addicional setena. Accés al Cos Superior de Tècnics Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 
2017 i el 2024, amb caràcter excepcional, fins a dos processos selectius, d’acord amb 
els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per a accedir al Cos Superior de Tècnics 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en què poden participar exclusivament els 
membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin 
exercit, en la data de publicació de la convocatòria, durant un mínim de dos anys, per 
mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’article 217-2 d’aquest codi.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació del títol de la llei que quedaria redactat de la següent manera

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

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional. Garanties dels ciutadans envers l’Administració Tri-
butària de la Generalitat de Catalunya

1. Els ciutadans tindran dret envers l’Administració Tributària de la Generalitat 
de Catalunya a: 

A. Consentir prèviament i individualment o no, després d’haver estat suficient-
ment informat de les condicions, riscos i responsabilitats, qualsevol actuació de 
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l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya com a intermediària, di-
positària o prestadora de qualsevol servei amb relació amb el compliment de qual-
sevol obligació o deure tributari relacionat amb qualsevol tribut del qual la Genera-
litat de Catalunya no sigui totalment l’administració competent o titular del mateix 
de conformitat amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

B. Tot i haver acceptat prèviament l’actuació de l’Administració Tributària de la 
Generalitat de Catalunya, a exigir l’immediat compliment de l’obligació i deure tri-
butari del ciutadà afectat i, en conseqüència, a dipositar qualsevol quantitat dine-
rària rebuda d’aquest al patrimoni de l’administració competent o titular del tribut 
o tributs en qüestió.

2. Als efectes d’aquesta disposició, s’entenen per ciutadans, les persones físiques 
o jurídiques ja siguin contribuents, subjectes passius, responsables tributaris, subs-
tituts, representants o col·laboradors, agents i intermediaris tributaris.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Deure de col·laboració i cooperació lleial amb altres administracions
Per tal de garantir un nivell raonable de seguretat jurídica i previsibilitat tribu-

tària als ciutadans, l’Administració Tributària de la Generalitat de Catalunya hau-
rà de sotmetre, sense dilacions indegudes i des del moment que tingui coneixement, 
a dictamen previ de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, qualsevol iniciativa 
legislativa que pretengui establir o modificar un tribut que pugui comportar una du-
plicitat tributària o un exercici de les competències tributàries de la Generalitat de 
Catalunya que no s’ajusti al marc competencial establert a la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Els òrgans economicoadministratius de la Generalitat podran revisar els tributs 
propis.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 67588)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 2

«Article 2. Estructura del Codi
1. El Codi tributari de Catalunya s’estructura en llibres, relatius a les disposicions 

generals del sistema tributari, l’Administració tributària de la Generalitat i els im-
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postos, les taxes i els altres tributs, que formen part de les competències sobre tributs 
propis i cedits, aplicats per la Generalitat.

[...]»

Esmena 2
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 111-4, amb la redacció següent

«Article 111-4. Fonts de l’ordenament tributari
Són fonts del dret tributari català: 
a) La Constitució espanyola 
b) Les normes dictades per la Unió Europea
c) Els tractats i convenis internacionals que contenen clàusules de naturalesa 

tributària.
d) Les normes dictades per organismes internacionals o supranacionals que te-

nen atribuït l’exercici de competències en matèria tributària.
e) La Llei General Tributaria 
f) Les lleis de cessió de Tributs en relació als impostos cedits per l’Estat.
g) La Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA).
h) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
i) El Codi Tributari
j) Les Lleis que contenen disposicions en matèria tributària i els reglaments dic-

tats en el desplegament d’aquestes normes.»

Esmena 3
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’apartat tercer de l’article 111-9, amb la redacció següent

«Article 111-9. Interpretació
[...]
3. L’Administració tributària de la Generalitat ha d’aplicar, en l’àmbit dels tributs 

propis, les normes tributàries d’acord amb la doctrina establerta per la Junta de Tri-
buts de Catalunya i la jurisprudència dels tribunals.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 311-4 amb la redacció següent

«Article 311-4. Composició 
El Consell Fiscal de Catalunya està integrat: 
a) Pels organismes i entitats públiques que integren l’Administració tributària de 

la Generalitat de Catalunya en la forma prevista a l’article 312-3. 2.
c) Per una representació de les organitzacions professionals representatives dels 

Inspectors d’Hisenda i dels Tècnics Tributaris.
d) Per una representació dels col·legis professionals, entitats, organismes o asso-

ciacions 
e) Per una representació d’experts de reconegut prestigi acadèmic i professional, 

designats en la forma prevista a l’article 312-3. 2.
f) Per una representació d’entitats socials de reconeguda trajectòria en l’àmbit de 

la conscienciació social sobre la funció de la política Tributària.
Sens perjudici de la representació dels interessos que els son propis en el marc 

del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de Catalunya, formaran part del Consell Fiscal 
de Catalunya, en funció de llur representativitat.»



BOPC 487
31 de juliol de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 27 

Esmena 5
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 312-3, amb la redacció següent 

«Article 312-3. El Ple
[...]
2. De conformitat amb l’article 311-4, el Ple del Consell Fiscal de Catalunya 

l’integren: 
a) El President o presidenta del Consell.
b) Quatre vocals, designats pel Govern, en representació dels organismes i enti-

tats públiques que integren l’administració tributària de la Generalitat de Catalu-
nya que, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, tinguin la condició de 
membres del Consell.

c) Quatre vocals, en representació de les administracions tributàries locals de 
Catalunya, que seran designats d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Quatre vocals en representació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya.

e) Dos vocals en representació de les Organitzacions professionals que agrupen 
als Inspectors d’Hisenda i els Tècnics Tributaris

f) Dos vocals en representació dels Col·legis Professionals, entitats, associacions 
o col·lectius, designats per aquells que, d’acord amb el que s’estableixi reglamen-
tàriament, siguin més representatives dels assessors fiscals que exerceixen les seves 
funcions a Catalunya.

g) Quatre Vocals amb dedicació exclusiva a l’àmbit acadèmic, que són designats 
pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

h) Dos vocals en representació d’entitats de naturalesa social, de reconeguda tra-
jectòria, designats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts.

[...]»

Esmena 6
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a la disposició final cinquena del Llibre II, amb la redacció 
següent 

«Disposició final cinquena. Règim aplicable a la resolució de reclamacions i re-
cursos en matèria de tributs cedits

La competència relativa a la resolució de les reclamacions economicoadminis-
tratives en matèria de tributs cedits es pot exercir quan es transfereixin els serveis i 
les funcions adscrits a aquesta competència, en els termes establerts en la respectiva 
Llei de cessió.»

Esmena 7
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional sisena del Llibre segon

Esmena 8
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional setena del Llibre segon

Esmena 9
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de tota la disposició addicional vuitena del Llibre segon

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP
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Proposició de llei d’espais agraris
202-00062/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 40, tinguda el 26.07.2017, DSPC-P 76.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (de 
l’1.09.2017 al 04.09.2017).
Finiment del termini: 05.09.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
250-01062/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65836 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65836)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar ges-
tionant les diverses noves actuacions a la ciutat de Barcelona prioritzades des del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

Proposta de resolució sobre l’escola inclusiva
250-01070/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65839 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65839)

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

1. Garantir que l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educati-
ves Especials (NEE), compti amb un nombre d’hores d’atenció, dotades del perso-
nal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es, etc.), adequades per atendre cada 
necessitat educativa, en el marc d’un sistema inclusiu.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Vetllar per tal que es cobreixin les baixes del personal que treballa amb l’alum-
nat dels centres educatius, independentment de si es tracta de personal docent o de 
suport educatiu, tenint especial cura i celeritat en els casos d’aules amb alumnat amb 
NEE, per poder protegir el model d’escola inclusiva.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició del punt 3

3. Garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb NEE amb el suport ne-
cessari dins de tot l’àmbit escolar (acollida, menjador, etc.), i assegurar així el dret 
d’accés al conjunt de serveis educatius en el marc d’un sistema inclusiu.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00012/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya de l’1 al 10 d’agost de 2017, ambdós inclosos,

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’Il·lm. Sr. Lluís Guinó, de l’1 al 10 d’agost de 2017 ambdós 
inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00012/11).

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
260-00003/11

DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 40, tinguda el 27.07.2017, 
DSPC-P 77.

Declaració del Parlament de Catalunya d’homenatge als refugiats 
asturians de la Guerra Civil i al Centro Asturiano de Cataluña
401-00029/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 40, 25.07.2017, DSPC-P 75

A final d’agost del 1937 començà l’arribada a Catalunya dels primers contingents 
de refugiats de guerra asturians, organitzada pel Consejo Soberano de Asturias. 
A Catalunya va ésser el Centro Asturiano, entitat fundada el 1930, l’entitat encarre-
gada d’atendre les més de seixanta mil persones que hi van trobar refugi mentre va 
durar la guerra, sota la direcció del seu principal responsable, José Barreiro. En la 
seva tasca va tenir la col·laboració de les institucions republicanes i de les organitza-
cions polítiques i sindicals presents a Catalunya.

Avui, quan es compleixen vuitanta anys d’aquell esdeveniment, el Parlament de 
Catalunya vol retre homenatge a la memòria de les persones que van cercar i trobar 
refugi a Catalunya, al Centro Asturiano de Cataluña i a les institucions i entitats 
catalanes que, des del principi del conflicte, van atendre els milers de persones aco-
llides a Catalunya.

El Parlament de Catalunya els ret aquest merescut homenatge i convida la ciuta-
dania a conservar la memòria d’aquells esdeveniments i de la voluntat d’acollida de 
la societat catalana, que avui persisteix davant dels milions de persones que cerquen 
refugi fugint de la violència desfermada en llurs països d’origen.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
suport a les policies locals
401-00030/11

ACORD DE LA JUNTA

26.07.2017

El senyor Antonio López Álvarez, sergent de la Policia Local de Gavà, va morir 
el 19 de juliol després d’haver estat greument ferit durant un tirotejat el 6 de juliol 
en acte de servei, juntament amb el caporal Joan Cortés Ferrer.

El Parlament de Catalunya expressa el condol a la família i la solidaritat i el su-
port al cos de la policia municipal de Gavà i a la resta de policies locals, a les quals 
vol també agrair la generosa voluntat de servei que mostren en el compliment de 
llurs tasques com a policia de proximitat, preservant la seguretat i garantint els drets 
i les llibertats de tota la ciutadania, agraïment que fem extensiu a la resta de cossos 
i forces de seguretat.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Cos-

cubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC; Marta Rovira i 
Vergés, GP JS, portaveus

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compte de les modificacions en la composició del 
Govern
350-00004/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 40 del Ple del Parlament, tinguda el 26.07.2017, 
DSPC-P 76.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Pàmies i Breu davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre l’ús de l’estèvia i sobre les 
actuacions dutes a terme per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en contra de la comercialització de la fulla seca d’estèvia
356-00556/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CUP-CC, GP CSP (reg. 65719).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Salut, 26.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma 
d’Afectats per l’Hepatitis C davant la Comissió de Salut perquè 
presentin els objectius dels plans estratègics estatal i català de 
l’hepatitis C
356-00739/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 66557).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 26.07.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Ignasi Roger i Azemar, gerent de 
comptabilitat i finances d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre la instrucció i les conclusions de la comissió designada pel 
Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00742/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67280).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Carles Solà i Calzada, gerent 
de planificació i programació operativa d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre la instrucció i les conclusions de la comissió 
designada pel Consell d’Administració d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00743/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67281).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Règim 
Econòmic i Contractació davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre la instrucció i les conclusions de la comissió 
designada pel Consell d’Administració d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00744/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67282).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Tormo Lasheras, responsable 
del Servei de Contractació i Subministraments del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre la instrucció i les conclusions de la comissió 
designada pel Consell d’Administració d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00745/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67283).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Neus Colet i Arean, presidenta del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la instrucció i les conclusions 
de la comissió designada pel Consell d’Administració d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00746/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67284).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació 
Pública davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre la instrucció i les conclusions de la comissió designada pel 
Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00747/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67290).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Valls, membre del 
Departament d’Ensenyament, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre la instrucció i les conclusions de la 
comissió designada pel Consell d’Administració d’Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 2016
356-00748/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Rovira i Muntané, auditor 
intern d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la instrucció i 
les conclusions de la comissió designada pel Consell d’Administració 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya del 25 de febrer de 
2016
356-00749/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67292).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 27.07.2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de ratificació del nomenament d’Helena Clivillé i Martínez 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya
En data 25 de juliol de 2017, el vicepresident primer del Parlament proposa rati-

ficar el nomenament d’Helena Clivillé i Martínez com a secretària de la Vicepresi-
dència Primera del Parlament, en qualitat de personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent

Resolc: 
Ratificar el nomenament d’Helena Clivillé i Martínez com a secretària de la Vi-

cepresidència Primera del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb efectes 
del dia 25 de juliol de 2017, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de ratificació del nomenament d’Irene Puig i Serra com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya
En data 25 de juliol de 2017, el vicepresident primer del Parlament proposa rati-

ficar el nomenament d’Irene Puig i Serra com a secretària adjunta de la Vicepresi-
dència Primera del Parlament, en qualitat de personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, el personal eventual és nomenat lliure-
ment pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent

Resolc: 
Ratificar el nomenament d’Irene Puig i Serra com a secretària adjunta de la Vi-

cepresidència Primera del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb efectes 
del dia 25 de juliol de 2017, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.90.15. Contractació

Contracte del servei d’autocar per als centres educatius i 
universitaris en el marc del conveni entre el Parlament de Catalunya i 
les diputacions per a la projecció institucional del Parlament
615-00005/11

ANUNCI

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

nya, del 25 de juliol de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei d’autocar per als centres educatius i universitaris en el 
marc del conveni entre el Parlament de Catalunya i les diputacions per a la projecció 
institucional del Parlament (expedient núm. 615-00005/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament de Relacions Institucionals).
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2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Servei d’autocar amb conductor per a portar estudiants des d’escoles i universi-

tats fins al Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella, s/n, de Barcelona, i per 
a tornar-los al municipi d’origen, i coordinació general d’aquest servei.

Lot 1: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Bar-
celona (excepte a municipis de l’àrea metropolitana).

Lot 2: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Gi-
rona.

Lot 3: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Lleida.
Lot 4: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Tar-

ragona.
CPV: 60172000-4

B. Durada: 
El contracte s’estableix per a un període de dos anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-lo 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: 
Lot 1: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Bar-

celona: 54.545,45 € (IVA no inclòs).
Lot 2: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Gi-

rona: 27.272,73 € (IVA no inclòs).
Lot 3: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Llei-

da: 27.272,73 € (IVA no inclòs).
Lot 4: servei de transport en autocar amb origen i retorn a la demarcació de Tar-

ragona: 27.272,73 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 272.727,28 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import del pressupost màxim de la licitació de cada lot.

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 60 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 60 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 40 punts)
Proposta tècnica (de 0 a 30 punts).
Serveis addicionals i millores (de 0 a 10 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament de Relacions Institucionals.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 545.
e) Fax: 932 213 989.
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f) Adreces electròniques: relacionsinstitucionals@parlament.cat i contractacio-
publica@parlament.cat.

g) Perfil de contractant: https://www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 29 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: 4 d’octubre 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 me-

sos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc l’11 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 26 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general 

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 25 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.
–Miquel Palomares o, en substitució seva, Anna Casas, lletrats del Parlament.
–Eduard Triay, cap del Departament de Relacions Institucionals, o, en substi-

tució seva, Dolors Olesa, responsable de projectes de difusió del dit departament.

http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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–Rosalia Ramon, responsable de projectes de difusió del Departament de Rela-
cions Institucionals, o, en substitució seva, Elisabeth Coll, responsable de visites del 
dit departament.

c) Secretària: Yasmina García, tècnica de contractació, o, en substitució seva, 
Montserrat Ordeig, secretària del Departament de Relacions Institucionals.

Contractació del servei d’atenció a l’usuari i de gestió d’instal·lacions 
de tecnologies de la informació i la comunicació del Parlament de 
Catalunya
615-00012/11

ANUNCI

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

nya, del 25 de juliol de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei d’atenció a l’usuari i de gestió d’instal·lacions de tecnolo-
gies de la informació i la comunicació del Parlament de Catalunya (expedient núm. 
615-00012/11)

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Informàtica i Telecomuni-

cacions).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Servei d’atenció presencial per a incidències de primer nivell i de gestió dels can-

vis en l’àmbit de les tecnologies de la informació respecte de l’Administració parla-
mentària i els grups parlamentaris i els seus integrants en l’àmbit del Parlament de 
Catalunya. Inclou un servei de suport a incidències del parc informàtic i de la xarxa 
de comunicacions i un servei de vigilància estesa d’alertes de funcionament fora de 
l’horari d’obertura del Parlament (24 h x 7 dies la setmana x 365 dies l’any), de con-
formitat 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: 72600000-9

B. Durada: 
El contracte s’estableix per a un període de tres anys, amb la possibilitat de pror-

rogar-lo 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: 413.000,00 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 688.333,33 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% 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.
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7. Criteris de valoració
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 51 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 51 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 49 punts)
Proposta tècnica (de 0 a 20 punts).
Equip tècnic (de 0 a 15 punts).
Planificació i descripció del pla de transició (de 0 a 9 punts).
Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 5 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 587.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: icarbi@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: 29 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: 4 d’octubre 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 l’11 d’octubre de 2017, a les 

12.30 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 26 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 26 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
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, 25.07.2017

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 25 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.
–Francesc Pau o, en substitució seva, Joan Ridao, lletrats del Parlament.
–Gemma Menéndez, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, 

o, en substitució seva, Francesc Isern, tècnic d’explotació de sistemes del dit depar-
tament.

–Enric Camps, cap de l’Àrea de Gestió i Control de Recursos Informàtics del 
Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, o, en substitució seva, Josep Ra-
mon Calviño, tècnic d’explotació de sistemes del dit departament.

c) Secretària: Yasmina Garcia, tècnica de contractació, o, en substitució seva, Ig-
nàsia Carbí, secretària del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.

Contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments 
de climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament 
de Catalunya (lot 1) i d’equipaments per a donar continuïtat a la 
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris 
(lot 2), i de la substitució dels equipaments autònoms de 
climatització del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)
620-00008/11

ANUNCI

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Cata-

lunya, del 25 de juliol de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública 
per a la contractació del subministrament i la instal·lació dels equipaments de cli-
matització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i 
d’equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direc-
ció d’Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució dels equipaments autònoms 
de climatització del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3) (expedient 
núm. 620-00008/11)

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

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
Prestació del subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i 

ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1), d’equipaments 
per a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris (lot 2) i de substitució d’equipaments autònoms de climatització del Par-
lament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3).

CPV: 42500000-1
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B. Durada: 
La que estableix la clàusula 3 del plec de clàusules administratives.

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: 
Lot 1: subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i venti-

lació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya: 1.250.000,00 € (IVA no in-
clòs).

Lot 2: subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a la 
instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris: 88.900,00 € 
(IVA no inclòs).

Lot 3: substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament que 
utilitzen gas refrigerant R-22: 51.250,00 € (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 1.390.150,00 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 
Lots 1 i 2: 5% de l’import d’adjudicació.
Lot 3: 5% de l’import del pressupost màxim de licitació.

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
Lot 1: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts)
Oferta econòmica per al subministrament i la instal·lació dels equipaments de 

climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya (de 0 a 
50 punts).

Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit en 
el plec de prescripcions tècniques (de 0 a 5 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts)
Memòria tècnica (de 0 a 30 punts).
Pla executiu (de 0 a 10 punts).
Pla de manteniment (de 0 a 5 punts).

Lot 2: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 65 punts)
Oferta econòmica per al subministrament i la instal·lació dels equipaments per 

a donar continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parla-
mentaris (de 0 a 60 punts).

Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit en 
el plec de prescripcions tècniques (de 0 a 5 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 35 punts)
Memòria tècnica (de 0 a 15 punts).
Pla executiu (de 0 a 10 punts).
Pla de manteniment (de 0 a 10 punts).
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Lot 3: 
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 55 punts)
Oferta econòmica per a la substitució dels equipaments autònoms de climatitza-

ció del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (de 0 a 50 punts).
Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit en 

el plec de prescripcions tècniques (de 0 a 5 punts).

B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 45 punts)
Memòria tècnica (de 0 a 20 punts).
Pla executiu (de 0 a 15 punts).
Pla de manteniment (de 0 a 10 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: 29 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: 4 d’octubre 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 me-

sos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc l’11 d’octubre de 2017, a les 13 

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 26 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 26 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
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, 25.07.2017

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 25 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.
–Esther Andreu o, en substitució seva, Mercè Arderiu, lletrades del Parlament.
–Maria Beascoa, coordinadora dels serveis del Departament d’Infraestructures, 

Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, Sandra Bosch, responsable de gestió 
i planificació del manteniment del dit departament.

–Christian Puig, arquitecte i gestor ambiental del Departament d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, Blai Lliso, tècnic d’instal·laci-
ons del dit departament.

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