
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
crèdits hipotecaris
250-00459/12
Esmenes presentades 3

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs 
i crèdits hipotecaris
250-00460/12
Esmenes presentades 4

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
Esmenes presentades 4

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem
250-00464/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats 
d’explotació sexual
250-00466/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00468/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres 
dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels atacs informàtics
250-00483/12
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a Almacelles
250-00493/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de les com-
pensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12
Esmenes presentades 10

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 236 · dimarts 15 de gener de 2019



BOPC 236
15 de gener de 2019

Taula de contingut 2

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operatiu dels bombers per a l’extinció de l’incendi del 5 de gener de 2019 
a Badalona
354-00079/12
Sol·licitud i tramitació 11

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos 
de Bombers de la Generalitat
356-00295/12
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença d’Adam Majó Garriga, director de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les 
funcions, els recursos, els objectius, el pla de treball i les actuacions de l’Oficina
356-00296/12
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació del De-
partament d’Interior amb relació als incendis recents
356-00298/12
Sol·licitud 11

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions cor-
poratives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00003/12
Formalització del contracte 12

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 236
15 de gener de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 3 

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre 
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25133 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25133)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Exigir que es modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesu-
res urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, per a establir 
mesures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets de la ciuta-
dania i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin satisfet 
indegudament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl 
contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, 
i que estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en el cas 
que incompleixin aquestes mesures.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Girona, amb la finalitat d’evitar un major col·lapse del Jutjat de Primera 
Instància numero 3 de Girona.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió

3. Destinar los recursos presupuestarios suficientes durante el presente ejercicio 
2018 y para los sucesivos mientras la situación de colapso persista.
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets 
sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00460/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25134 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25134)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Exigir que es modifiqui el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesu-
res urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, per a establir 
mesures alternatives de solució extrajudicial per a protegir els drets de la ciuta-
dania i facilitar la devolució als consumidors de les quantitats que hagin satisfet 
indegudament a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl 
contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, 
i que estableixi un sistema de control i sanció sobre les entitats bancàries en el cas 
que incompleixin aquestes mesures.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Exigir al Govern de l’Estat que, subsidiàriament, doni pas a un model descen-
tralitzat, augmentant els jutjats de primera instància i atribuint-los el coneixement 
d’aquests assumptes als partits judicials amb separació de jurisdiccions de la pro-
víncia de Girona amb la finalidad d’evitar un major col·lapse del Jutjat de Primera 
Instància número 8 de Tarragona.

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25132 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25132)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva profunda preocupació davant la creixent normalització del 

feixisme, el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància a l’Estat espanyol, i 
manifesta la seva inquietud davant la connivència de líders polítics, partits polítics, 
funcionaris públics i cossos i forces de seguretat amb neofexistes i neonazis.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició d’un nou punt

2. Mostra la seva profunda preocupació davant la impunitat amb la que actuen 
grups neofeixistes i neonazis, i subratlla que aquest sentiment d’impunitat és una de 
les raons que expliquen l’alarmant augment dels actes violents d’algunes organitza-
cions d’extrema dreta.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
D’addició 

2. Condemnar enèrgicament la violència perpetrada per grups neofeixistes con-
tra minories concretes i contra moviments socials que proposen l’exercici del dret a 
l’autodeterminació com a solucions democràtiques al conflicte polític entre Catalu-
nya i Espanya.

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25135 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25135)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que la manifesta incompetència del Tribunal Suprem en la gestió 

de la resolució dels recursos de cassació sobre el subjecte passiu de l’impost d’actes 
jurídics documentats derivat de la constitució d’hipoteques hauria de donar lloc a 
la dimissió amb caràcter immediat del president del Consell General del Poder Judi-
cial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes –el mandat del qual ja ha expirat–, i del 
president de la seva Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Denuncia la instrumentalització política de la justícia a l’Estat espanyol i 
insta a les forces polítiques catalanes i als seus corresponents grups parlamenta-
ris a les Corts Generals a assumir el compromís de defensar el nomenament de les 
vocalies del Consell General del Poder Judicial de manera que s’asseguri que la 
composició del Consell reflecteix el pluralisme existent en el si de la societat i es 
garanteixi una veritable independència del poder judicial.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual
250-00466/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25141 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25141)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

2. Elaborar campanyes per sensibilitzar contra el tràfic d’éssers humans amb fi-
nalitat d’explotació sexual.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00468/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24968; 25142 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24968)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició

2. Presentar al Parlament de Catalunya un Projecte de Llei, amb la màxima dili-
gència possible, que reguli, entre altres qüestions, les següents: 

– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-
dició de desaparegut.

– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats ex-

pertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials, tot assegurant la seguretat i la intimitat de les víc-
times front inferències il·legítimes, i protegint-les davant actes d’intimidació i repre-
sàlia, o de qualsevol acte que pogués ofendre-les o denigrar-les.

– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-
titats públiques com privades; 

– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 
víctimes.

– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes; 
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repetició.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició

4. Crear amb urgència una Oficina d’Atenció a les Víctimes de la Desaparició 
Forçada de Menors, que compti amb la participació i assessorament d’experts, com 
l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors (ODFM), des d’on oferir a 
totes les víctimes una atenció i un seguiment integrals, amb l’objectiu d’oferir infor-
mació, instruir sobre procediments administratius i judicials, assessorar sobre pro-
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cediments internacionals, articular la intermediació amb altres oficines d’atenció a 
la víctima, orientar sobre serveis de peritatge, oferir orientació i coordinació pel que 
fa a arxius oficials i oferir mediació professional per tal de guiar els retrobaments 
familiars, entre d’altres.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25142)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

Refosa del punt 1 i 2
1. Disposar d’una estratègia catalana interdepartamental i integral davant les 

desaparicions forçades de menors, per a donar una atenció adequada a les víctimes 
i faciliti la resolució dels casos de desaparicions que hi ha plantejats, d’acord amb 
els requeriments dels diferents organismes de Drets Humans de les Nacions Unides.

Algunes de les qüestions que caldrà abordar en aquesta estratègia és: 
– La condició de víctima de les desaparicions forçades de menors i la seva con-

dició de desaparegut.
– El suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
– La participació i la col·laboració amb les associacions de víctimes i entitats 

expertes, en l’estratègia catalana davant les desaparicions forçades.
– L’obligació de l’administració i dels cossos de seguretat d’investigació dels fets 

i de suport a les accions judicials.
– El dret de les víctimes d’accés a la informació del seu cas, tant en arxius d’en-

titats públiques com privades.
– Implementar les bases de dades genètiques que facilitin el retrobament de les 

víctimes.
– La gestió del retrobament, l’acompanyament i suport a les víctimes.
– Les polítiques de memòria col·lectiva adequades per la reparació i la no repetició.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió

Establir amb urgència un protocol d’actuació que compti amb la participació i 
assessorament d’experts, com l’Observatori de les Desaparicions Forçades de Me-
nors (ODFM), orientat a restablir la justícia i la reparació a les víctimes i reguli pro-
visionalment –mentrestant no es disposi d’una llei– els aspectes esmentats en el punt 
anterior i que en especial: 

– Articuli les actuacions administratives i policials adequades per tal que les 
víctimes puguin accedir a la documentació oficial i a la documentació dels llibres 
de part i naixement dels hospitals i clíniques catalans, així com el recolzament actiu 
als processos judicials oberts.

– Atorgui la condició de «desaparegut» a tots els nadons als quals no figura ins-
crita la seva defunció al Registre Civil i/o que no tenen registre d’entrada al cemen-
tiri pertinent.

– Insti la investigació policial dels casos on es sospita d’un possible delicte sobre 
la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com els que es poden 
derivar de naixements registrats a Catalunya de mares majors de 50 anys entre 1938 
i 1996.

– Insti les investigacions oportunes en els casos de persones que consten com a 
fills biològics i que hi ha tingut coneixement de què no ho són, o de les persones que 
tenen greus irregularitats en la seva adopció.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25114 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 11.01.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 25114)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

3. Reforçar el desenvolupament del Protocol de prevenció i actuació davant les 
situacions de violència als centres de protecció a la infància i adolescència de la 
DGAIA.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25144 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 14.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25144)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Insta la Generalitat de Catalunya per a que comenci a realitzar els informes 
i/o estudis necessaris per a que, en cas que resulti viable tècnicament, es pugui im-
plementar, a sol·licitud del municipi corresponent, a les platges del litoral català un 
sistema de recolzament al salvament tradicional mitjançant la tecnologia de drons.

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels 
atacs informàtics
250-00483/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25145 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDAP, 14.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25145)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Revisar i establir protocols de comunicació per a la notificació de les vulne-
rabilitats informàtiques, basats en facilitar la protecció enfront les ciberamenaces.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Impulsar els protocols existents i optimitzar els mecanismes de comunicació 
enfront a les alarmes informàtiques.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Realitzar enquestes de satisfacció als destinataris dels principals serveis del 
Consorci AOC i del CESICAT, a fi i efecte de conèixer el grau de satisfacció i deter-
minar propostes de millora. Els resultats d’aquestes enquestes es presentaran anual-
ment al Parlament.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles
250-00493/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23364; 25112 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.01.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23364)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió del punt 2

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25112)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

Iniciar quants procediments administratius siguin necessaris, inclosa la seva 
consignació pressupostària, per a la construcció del nou Parc de Bombers d’Alma-
celles, abans del 2025.
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Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23363; 25111 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.01.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23363)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del text

– Estudiar la manera com tècnicament es pot abonar mensualment les compen-
sacions econòmiques als bombers voluntaris pels serveis prestats, practicant-los la 
corresponent retenció i l’emissió anual del corresponent certificat de retencions.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25111)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació 

Abonar al més aviat possible i dins les possibilitats del Departament d’Interior, 
les compensacions econòmiques als bombers voluntaris pels serveis prestats, practi-
cant les corresponents retencions, d’acord amb l’establert a l’article 81.1 del Regla-
ment de l’Impost de l’IRPF, i emissió anual del certificat de retencions.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’operatiu dels bombers per a l’extinció de 
l’incendi del 5 de gener de 2019 a Badalona
354-00079/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 25431).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 10.01.2019.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat
356-00295/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 25022).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.01.2019.

Sol·licitud de compareixença d’Adam Majó Garriga, director de 
l’Oficina de Drets Civils i Polítics, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les funcions, els recursos, els 
objectius, el pla de treball i les actuacions de l’Oficina
356-00296/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 25323).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 10.01.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’actuació del Departament d’Interior amb relació als 
incendis recents
356-00298/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, juntament amb una altra diputada del GP Cs (reg. 
25436).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.01.2019.
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Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les 
aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00003/12

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de mante-

niment evolutiu i correctiu de les aplicacions corporatives de l’entorn web del Parla-
ment de Catalunya (PARLC-2018-00001)

D’acord amb el que estableix la clàusula 38.11 del plec de clàusules administra-
tives del contracte del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions 
corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya, es fa pública la formalit-
zació d’aquest contracte.

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

cacions).

2. Objecte del contracte 
Prestació del servei de suport tècnic altament especialitzat en el desenvolupa-

ment i manteniment de les aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament 
de Catalunya, de conformitat amb les especificacions detallades en el plec de clàu-
sules administratives, en el plec de prescripcions tècniques i en el marc de la nor-
mativa vigent.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Termes del contracte
a) Empresa adjudicatària: ABAST SYSTEM & SOLUTIONS, SL 
b) Import del contracte: 
– 40,90 euros /hora de tècnic especialitzat amb un import màxim de 170.000,00 

euros (IVA exclòs) per als vint-i-quatre mesos de durada inicial del contracte.
c) Data de formalització del contracte: 21 de desembre de 2018.

5. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 24 de desembre de 2018.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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