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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
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Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als mitjans de comu-
nicació públics
250-00709/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei 
orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
250-00715/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant Llorenç Savall
250-00716/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Ri-
ba-roja d’Ebre
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista 
entre els joves
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Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut d’Educació Secundària de 
Vallcarca, a Barcelona
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes de l’Hospital 
Josep Trueta de Girona
250-00724/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de la 
Generalitat al districte administratiu de Barcelona
250-00726/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a 
Girona
250-00727/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13



BOPC 308
10 d’abril de 2019

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 
i Vidreres
250-00728/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus
250-00729/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile 
World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
250-00731/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món
250-00732/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la 
línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts
250-00733/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
302-00093/12
Rectificació del text presentat 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació 
a la participació catalana en el colonialisme i l’esclavisme
302-00094/12
Rectificació del text presentat 16

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Sol·licitud presentada pel Banc 
Europeu d’Inversions al Consell per a la modificació dels Estatus del Banc Europeu 
d’Inversions segons el procediment legislatiu especial establert en l’article 308 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea
295-00157/12
Text presentat 17

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el procés de liquidació de l’empresa mixta Aigües 
de Barcelona
356-00380/12
Sol·licitud 22
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

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

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat; GP CatECP (reg. 33837; 33899; 
34077; 34195; 35516).
Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’11.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 35258; 35314; 35380; 
35534).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35921).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 27 
de març de 2019, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Pro-
posició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 202-00001/12) 
i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament 
del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Maria Forné i Febrer

Grup Parlamentari Republicà
Montserrat Fornells i Solé

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña
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Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sánchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 35259; 35316; 35381).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35923).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, 
d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 35260; 35317).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.04.2019 a l’11.04.2019).
Finiment del termini: 12.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost de successions i donacions
202-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 35261; 35318).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.04.2019 a l’11.04.2019).
Finiment del termini: 12.04.2019; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35926).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 35262; 35315).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.04.2019 a l’11.04.2019).
Finiment del termini: 12.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35927).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de diversos impostos
202-00052/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 35263; 35319).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.04.2019 a l’11.04.2019).
Finiment del termini: 12.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 35928).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 34934).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.04.2019 al 18.04.2019).
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
284-00002/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 17214; 22425; 28767; 33507; 35230; 35677; 35965 / Admissió a tràmit: Mesa del 

Parlament, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17214)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, 
proposa al Sr. Jordi Font i Cardona com a membre de la Junta de Govern del Memo-
rial Democràtic, amb relació al Procediment per a elegir sis membres de la Junta de 
Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 22425)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del 
Reglament del Parlament, proposa a Josep M. Royo Aspa com a membre de la Jun-
ta de Govern del Memorial Democràtic, amb relació al Procediment per a elegir sis 
membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 28767)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parla-
ment, proposa Ramon Arnabat Mata com a membre de la Junta de Govern del Me-
morial Democràtic, amb relació al Procediment per a elegir sis membres de la Junta 
de Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 33507)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa al Sr. Antoni 
Bou Castellà com a membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic, amb 
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relació al Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 35230)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposa a 
la Sra. Aurora Madaula i Giménez com a membre de la Junta de Govern del Memo-
rial Democràtic amb relació al Procediment per a elegir sís membres de la Junta de 
Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 35677)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del 
Parlament, proposa Emiliano Jiménez León com a membre de la Junta de Govern 
del Memorial Democràtic, amb relació al Procediment per a elegir sis membres de 
la Junta de Govern del Memorial Democràtic (tram. 284-00002/12).

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35965)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta 

com a candidat del dit Grup Parlamentari per a la Junta de Govern del Memorial 
Democràtic (tram. 284-00002/12) al senyor Jordi Canal Morell, historiador i pro-
fessor titular a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, i 
n’adjunta el currículum vitae.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la difusió de discursos de l’odi als 
mitjans de comunicació públics
250-00709/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35757 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 05.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35757)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa de tot el text en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Sol·licitar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a no con-

tractar persones que difonen un discurs de l’odi, especialment contra les dones i les 
persones LGTBI, i rescindir el contracte de les que ho fan, d’acord amb el que pre-
veu el Llibre d’estil de la CCMA.

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35764; 35834; 35900).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant 
Llorenç Savall
250-00716/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35765; 35835; 35901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35766; 35836; 35902).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35767; 35837; 35903).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 35838).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 35956).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 35768; 35839).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut d’Educació 
Secundària de Vallcarca, a Barcelona
250-00721/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 35840).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.04.2019 al 12.04.2019).
Finiment del termini: 15.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35841; 35904).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35842; 35905).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35843; 35906).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35769; 35844; 35907).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35845; 35908).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35770; 35846; 35909).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35771; 35847; 35910).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35848; 35911).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35849; 35912).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 35850; 35913; 35929).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35772; 35851; 35914).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 35773; 35852; 35915).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35853; 35916).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.04.2019 al 16.04.2019).
Finiment del termini: 17.04.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00093/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 35957 i 36104 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.04.2019 i 

09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’er-
rada següent en la moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00093/12) presentada el 5.4.2019 i 
amb número de registre 35.801.

On hi diu: 
7. Insta a la Presidenta en funcions de la CCMA, Sra. Núria Llorach, a compa-

rèixer en seu parlamentària per explicar: 
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a) Per què aquests mitjans públics continuen utilitzant diàriament la terminolo-
gia i les opinions dels partits separatistes com a llenguatge emprat per suposada-
ment informar, donant per bona la interpretació de la realitat que fan aquests partits, 
ometent aspectes de la realitat que són imprescindibles perquè la ciutadania rebi la 
informació veraç i equànime a què hi té dret.

b) Per què aquests mitjans continuen desafiant reiteradament les institucions del 
nostre Estat Democràtic i de Dret, com ara la Junta Electoral Central, amb actua-
cions com la del hashtag «prisis pilítics», que demostren que la Direcció de TV3 ha 
perdut tota consciència de servei públic.

c) Per què aquests mitjans públics varen obeir les ordres de l’anterior Govern de 
la Generalitat en la promoció i celebració del referèndum il·legal de l’1-O tot deso-
beint els requeriments i les resolucions del Tribunal Constitucional, així com el cost 
patrimonial que aquesta promoció ha tingut per l’erari públic. 

Hi ha de dir: 
«7. Manifesta la conveniència que la presidenta en funcions de la CCMA, Sra. 

Núria Llorach, comparegui en seu parlamentària per explicar:»
a) Per què aquests mitjans públics continuen utilitzant diàriament la terminolo-

gia i les opinions dels partits separatistes com a llenguatge emprat per suposada-
ment informar, donant per bona la interpretació de la realitat que fan aquests partits, 
ometent aspectes de la realitat que són imprescindibles perquè la ciutadania rebi la 
informació veraç i equànime a què hi té dret.

b) Per què aquests mitjans continuen desafiant reiteradament les institucions del 
nostre Estat Democràtic i de Dret, com ara la Junta Electoral Central, amb actua-
cions com la del hashtag «prisis pilítics», que demostren que la Direcció de TV3 ha 
perdut tota consciència de servei públic.

c) Per què aquests mitjans públics varen obeir les ordres de l’anterior Govern de 
la Generalitat en la promoció i celebració del referèndum il·legal de l’1-O tot deso-
beint els requeriments i les resolucions del Tribunal Constitucional, així com el cost 
patrimonial que aquesta promoció ha tingut per l’erari públic. 

On hi diu: 
8. Insta al President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya a comparèixer en 

seu parlamentària per explicar: 
a) Per què el CAC no va requerir a la CCMA perquè deixés d’obeir les ordres del 

Govern de la Generalitat en la perpetració del seu cop a la democràcia iniciat els dies 
6 i 7 de setembre, ni va realitzar cap tipus d’actuació davant la desobediència dels 
màxims responsables de la CCMA als requeriments del Tribunal Constitucional.

b) Per què, ometent els pronunciaments previs d’un organisme independent amb 
majoria de membres pertanyents al Poder Judicial i triats per sorteig com és la Junta 
Electoral, considera objectiva, imparcial i neutral la utilització d’opinions i expres-
sions partidistes com «exiliats» o «presos polítics» per a referir-se a fugits de la Jus-
tícia i persones acusades de delictes greus molt concrets en programes informatius 
de la CCMA i no pas un engany als ciutadans i, per tant, una vulneració del dret 
fonamental a la informació veraç. 

Hi ha de dir: 
«8. Manifesta la conveniència que el president del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya comparegui en seu parlamentària per explicar:»
a) Per què el CAC no va requerir a la CCMA perquè deixés d’obeir les ordres del 

Govern de la Generalitat en la perpetració del seu cop a la democràcia iniciat els dies 
6 i 7 de setembre, ni va realitzar cap tipus d’actuació davant la desobediència dels 
màxims responsables de la CCMA als requeriments del Tribunal Constitucional.

b) Per què, ometent els pronunciaments previs d’un organisme independent amb 
majoria de membres pertanyents al Poder Judicial i triats per sorteig com és la Junta 
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Electoral, considera objectiva, imparcial i neutral la utilització d’opinions i expres-
sions partidistes com «exiliats» o «presos polítics» per a referir-se a fugits de la Jus-
tícia i persones acusades de delictes greus molt concrets en programes informatius 
de la CCMA i no pas un engany als ciutadans i, per tant, una vulneració del dret 
fonamental a la informació veraç. 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del 
Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i 
l’esclavisme
302-00094/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 36050 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i 

Martí, diputat del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la Mesa del Parla-
ment que han advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una interpel·lació 
(tram. 302-00094/12) presentada el 05/ABR/2019 i amb número de registre 35810.

On hi diu: 
«4) Instar al Govern de la Generalitat a: 
a. Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la conques-

ta i els tres segles de colonialisme i assumir les responsabilitats que ens pertoquin 
pel passat.

b. A exigir al Govern espanyol, la institució hereva de la metròpoli colonial a 
través de la qual hi va participar Catalunya, a condemnar i demanar disculpes ofi-
cials a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial i 
l’esclavatge.

5) Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a: 
a. Els ajuntaments de Catalunya, per a que actuïn en la línia de reparació si tin-

guessin fet algun reconeixement a algun participant en l’esclavatge i/o el colonia-
lisme.

b. Les assemblees legislatives i els Governs dels països que en algun moment ha-
gin estat colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, com d’Àfrica, Àsia, Oce-
ania i d’arreu del món.»

Hi ha de dir: 
«4) Instar al Govern de la Generalitat a: 
a. Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la con-

questa i els tres segles de colonialisme i assumir les responsabilitats que ens perto-
quin pel passat.

b. A exigir al Govern espanyol, la institució hereva de la metròpoli colonial a 
través de la qual hi va participar Catalunya, a condemnar i demanar disculpes ofi-
cials a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial i 
l’esclavatge.

c. Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a els Governs dels països 
que en algun moment hagin estat colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, 
com d’Àfrica, Àsia, Oceania i d’arreu del món.

5) Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a: 
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a. Els ajuntaments de Catalunya, per a que actuïn en la línia de reparació si 
tinguessin fet algun reconeixement a algun participant en l’esclavatge i/o el coloni-
alisme.

b. Les assemblees legislatives dels països que en algun moment hagin estat colo-
nitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, com d’Àfrica, Àsia, Oceania i d’arreu 
del món.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Sol·licitud 
presentada pel Banc Europeu d’Inversions al Consell per a la 
modificació dels Estatus del Banc Europeu d’Inversions segons el 
procediment legislatiu especial establert en l’article 308 del Tractat 
de funcionament de la Unió Europea
295-00157/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 27.03.2019

Reg. 34931 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.04.2019

Asunto: Solicitud presentada por el BEI al Consejo para la modificación 
de los Estatutos del BEI según el procedimiento legislativo especial 
establecido en el artículo 308 del TFUE [Consejo de la UE 7651/19] 
[ampliación del capital del BEI suscrito por Polonia y Rumanía]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Consejo de la Unión Europea, expediente interinstitucional

2019/0804 (CNS), nota de transmisión

Bruselas, 19 de marzo de 2019 (OR. en) 7651/19 ECOFIN 322 UEM 105 
De: D.ª Marjut Santoni, secretaria general del Banco Europeo de Inversiones 
Fecha de recepción: 13 de marzo de 2019 

mailto:cmue@congreso.es
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A: D. Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretario general del Consejo de la Unión 
Europea 

Asunto: Modificación de los Estatutos del BEI - Solicitud para iniciar el 
procedimiento establecido en el artículo 308 
Adjunto se remite a las delegaciones la solicitud presentada por el BEI al Conse-

jo para la modificación de los Estatutos del BEI, mediante el procedimiento legisla-
tivo especial a que se refiere el artículo 308 del TFUE, relativa a la ampliación del 
capital del BEI suscrito por Polonia y Rumanía.

Ampliación del capital del BEI suscrito por Polonia y Rumanía y la 
correspondiente modificación de los Estatutos 
Vistos el artículo 4, apartado 3, y el artículo 5, apartado 2, de los Estatutos, en 

virtud de los cuales el Consejo de Gobernadores, por unanimidad, podrá decidir el 
aumento del capital suscrito y determinar las modalidades de pago; 

Visto el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en 
virtud del cual el Banco Europeo de Inversiones puede solicitar al Consejo que mo-
difique los Estatutos mediante un procedimiento legislativo especial; 

Considerando que, tras su reunión del 17 de julio de 2018, el Consejo de Admi-
nistración propuso al Consejo de Gobernadores un aumento del capital suscrito del 
Banco por los restantes Estados miembros para mantener el total del capital suscrito 
del BEI tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea; 

Considerando que el Consejo de Administración, en su reunión de 11 de dici-
embre de 2018, aprobó un calendario para la aplicación de los cambios en la gober-
nanza que había establecido el 17 de julio de 2018 en el marco de su propuesta de 
ampliación del capital suscrito de los restantes Estados miembros; 

Considerando que, a raíz de una decisión del Consejo de Gobernadores de 22 de 
junio de 2018, se había convocado un grupo de trabajo de alto nivel de accionistas 
para analizar las posibilidades de que determinados Estados miembros suscribieran 
capital adicional en el Banco; 

Considerando que Polonia ha indicado que desea que se aumente su capital sus-
crito en 5 386 000 000 EUR; 

Considerando que Rumanía ha indicado que desea que se aumente su capital sus-
crito en 125 452 381 EUR; 

Considerando que la parte desembolsada de este aumento de capital debe finan-
ciarse mediante pagos de dichos Estados miembros y que estos deben contribuir a 
las reservas del Banco para reflejar su participación en el capital suscrito del Banco; 

Considerando que también deben modificarse las modalidades previstas en el 
artículo 9 de los Estatutos del BEI para el nombramiento de los miembros suplentes 
del Consejo de Administración por los grupos de Estados miembros que actúen de 
común acuerdo; 

Considerando que el Banco presentará «documentos de orientación» antes del  
3 de febrero de 2019 sobre las actividades descritas en la hoja de ruta para la apli-
cación de los cambios de gobernanza acordados por el Consejo de Administración; 

El Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones ha 
decidido por unanimidad lo siguiente: 
1. El Consejo de Gobernadores acuerda que el capital suscrito por Polonia se au-

mente en 5 386 000 000 EUR y que el capital suscrito por Rumanía se aumente en 
125 452 381 EUR.

2. Como complemento al aumento de capital propuesto por el Consejo de Adminis-
tración el 17 de julio de 2018 y sujeto a la aprobación del Consejo de Gobernadores y a 
su entrada en vigor, el capital suscrito del Banco debe elevarse a 248 795 606 881 EUR  
suscritos por los Estados miembros de la siguiente manera: 
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Alemania 46 722 369 149 
Francia 46 722 369 149 
Italia 46 722 369 149 
España 28 033 421 847 
Bélgica 12 951 115 777 
Países Bajos 12 951 115 777 
Polonia 11 366 679 827 
Suecia 8 591 781 713 
Dinamarca 6 557 521 657 
Austria 6 428 994 386 
Finlandia 3 693 702 498 
Grecia 3 512 961 713 
Portugal 2 263 904 037 
República Checa 2 206 922 328 
Hungría 2 087 849 195 
Irlanda 1 639 379 073 
Rumanía 1 639 379 073 
Croacia 1 062 312 542 
Eslovaquia 751 236 149 
Eslovenia 697 455 090 
Bulgaria 510 041 217 
Lituania 437 633 208 
Luxemburgo 327 878 318 
Chipre 321 508 011 
Letonia 267 076 094 
Estonia 206 248 240 
Malta 122 381 664 

3. Polonia y Rumanía, siempre y cuando este aumento de capital entre en vigor, 
pagarán al BEI los siguientes importes como parte desembolsada de su aumento del 
capital suscrito. Los importes se abonarán en diez tramos semestrales iguales. El 
primer tramo vencerá el último día del primer semestre siguiente al semestre en que 
surta efecto el aumento del capital suscrito. 

4.

Polonia 480 391 093 EUR 

Rumanía 11 189 418 EUR 

5. Además, Polonia y Rumanía contribuirán, en diez tramos iguales y con venci-
miento en las fechas mencionadas en el párrafo anterior, a las reservas y provisiones 
equivalentes a reservas, así como al importe que aún deba asignarse a las reservas 
y provisiones, incluido el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, establecido 
al final del mes anterior al mes en que surta efecto el aumento del capital suscrito, 
consignado en el balance del BEI, en importes que correspondan a la siguiente par-
ticipación porcentual de las reservas y provisiones: 

Polonia 2,2138721 % 

Rumanía 0,0515662 % 
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Para hacer efectiva la citada decisión, el Consejo de Gobernadores 
del Banco Europeo de Inversiones ha decidido presentar la siguiente 
solicitud al consejo: 
El Banco Europeo de Inversiones solicita al Consejo que, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, modifique el Protocolo n.º 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo 
de Inversiones como sigue. 

1) Como complemento al aumento de capital propuesto por el Consejo de Ad-
ministración el 17 de julio de 2018 y sujeto a la aprobación del Consejo de Gober-
nadores y a su entrada en vigor, el artículo 4, apartado 1, quedará modificado como 
sigue: 

a) La primera frase se sustituirá por el texto siguiente: 
«El Banco tendrá un capital de 248 795 606 881 EUR, suscrito por los Estados 

miembros en la forma siguiente:» 
b) La lista que aparece después de la primera frase se sustituirá por la siguiente:

Alemania 46 722 369 149 
Francia 46 722 369 149 
Italia 46 722 369 149 
España 28 033 421 847 
Bélgica 12 951 115 777 
Países Bajos 12 951 115 777 
Polonia 11 366 679 827 
Suecia 8 591 781 713 
Dinamarca 6 557 521 657 
Austria 6 428 994 386 
Finlandia 3 693 702 498 
Grecia 3 512 961 713 
Portugal 2 263 904 037 
República Checa 2 206 922 328 
Hungría 2 087 849 195 
Irlanda 1 639 379 073 
Rumanía 1 639 379 073 
Croacia 1 062 312 542 
Eslovaquia 751 236 149 

2) El artículo 9, apartado 2, quedará modificado como sigue: 
El tercer párrafo se sustituirá por el texto siguiente: 
«Los administradores suplentes serán nombrados por el Consejo de Gobernado-

res para un período de cinco años, a razón de: 
– dos suplentes designados por la República Federal de Alemania, 
– dos suplentes designados por la República Francesa, 
– dos suplentes designados por la República Italiana, 
– dos suplentes designados de común acuerdo por el Reino de España y la Re-

pública Portuguesa, 
– tres suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Bélgica, el Gran 

Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, 
– tres suplentes designados de común acuerdo por la República de Polonia, Hun-

gría y la República de Croacia, 
– cuatro suplentes designados de común acuerdo por el Reino de Dinamarca, la 

República Helénica, Irlanda y Rumanía, 
– seis suplentes designados de común acuerdo por la República de Estonia, la 

República de Letonia, la República de Lituania, la República de Austria, la Repú-
blica de Finlandia y el Reino de Suecia, 
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– seis suplentes designados de común acuerdo por la República de Bulgaria, la 
República Checa, la República de Chipre, la República de Malta, la República de 
Eslovenia y la República Eslovaca, 

– y un suplente nombrado por la Comisión».
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Eloi Badia Casas, vicepresident 
de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
procés de liquidació de l’empresa mixta Aigües de Barcelona
356-00380/12

SOL·LICITUD

Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 34733).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 05.04.2019.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior al conseller de Territori i 
Sostenibilitat
330-00100/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 35799 / Coneixement: 08.04.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Interior, els dies 5, 6 i 7 d’abril de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
conseller de Territori i Sostenibilitat.

Cordialment,

Barcelona, 2 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 79/2019, de 2 d’abril, d’encàrrec del despatx del conseller d’In-
terior al conseller de Territori i Sostenibilitat els dies 5, 6 i 7 d’abril de 2019, mentre ro-
mangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7848, del 5 d’abril de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Contractació del subministrament del vestuari del personal uniformat 
del Parlament de Catalunya
620-00005/12

ACORD DE DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ

Mesa del Parlament, 02.04.2019

Anunci
pel qual es fa públic l’acord de declarar deserta la contractació del subminis-

trament del vestuari del personal uniformat del Parlament de Catalunya (PAR-
LC-2019-00009 - 620-00005/12).

Una vegada vista l’acta de la mesa de contractació que estableix que l’única em-
presa presentada no ha superat el 50% de la puntuació dels criteris d’adjudicació no 
quantificables automàticament, la qual cosa la converteix en una oferta no adequa-
da, i d’acord amb l’article 168.a, apartat primer, de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, que indica que els òrgans de contractació 
poden adjudicar contractes mitjançant un procediment negociat en el cas que en un 
procediment obert no s’hagi presentat cap oferta o cap oferta adequada, la Mesa del 
Parlament ha acordat en la reunió tinguda el 2 d’abril de 2019: 

1. Declarar desert el procediment de contractació del subministrament del ves-
tuari del personal uniformat del Parlament de Catalunya amb el número d’expedient 
PARLC-2019-00009.

2. Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant del Parlament, d’acord 
amb el que disposa la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.

3. Encomanar a l’Oficina de Contractació que dugui a terme els canvis que si-
guin pertinents en els plecs d’aquesta contractació, per a adaptar-los al procediment 
negociat, però conservant els mateixos paràmetres econòmics i els criteris d’adjudi-
cació, amb la finalitat de poder portar-los a la Mesa perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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