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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució 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
Retirada 11

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia d’Eva 
Parera Escrichs a la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Comunicació 12

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller d’Interior sobre l’increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el 
darrer any
354-00133/12
Sol·licitud i tramitació 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb relació a les 
polítiques LGBTI
354-00134/12
Sol·licitud i tramitació 12

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del punt 6 de la 
Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa
354-00136/12
Sol·licitud i tramitació 13

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

Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats
356-00374/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de l’associació Mans Pe-
tites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la reforma dels protocols 
sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents
356-00398/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de 
l’associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre 
els abusos sexuals i els maltractaments a infants i adolescents en l’àmbit familiar
356-00445/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per la In-
fància Maltractada davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l’atenció 
a les persones que van patir abusos sexuals en la infància
356-00455/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofò-
bia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’increment 
de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any
356-00495/12
Sol·licitud 14
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00087/12
Substanciació 14

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00089/12
Substanciació 14

Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00090/12
Substanciació 15

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00093/12
Substanciació 15

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Conca de Barberà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00094/12
Substanciació 15

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00095/12
Substanciació 15

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00096/12
Substanciació 15

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00097/12
Substanciació 16

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00099/12
Substanciació 16

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la De-
nominació d’Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00100/12
Substanciació 16

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Empordà amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00101/12
Substanciació 16

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00102/12
Substanciació 16

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00106/12
Substanciació 17

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00108/12
Substanciació 17
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Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 
Espanyola a Catalunya
357-00210/12
Substanciació 17

Compareixença de Josep Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a 
Catalunya
357-00218/12
Substanciació 17

Compareixença de Saül Gordillo i Bernàrdez, director de Catalunya Ràdio, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-
nyola a Catalunya
357-00219/12
Substanciació 18

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de 
protecció de la infància
357-00226/12
Substanciació 18

Compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre 
la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats
357-00536/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
Substanciació 18

Compareixença de Manuel Barbero, president de l’associació Mans Petites, davant 
la Comissió de la Infància per a informar sobre la reforma dels protocols per a la 
prevenció dels abusos sexuals i els maltractaments d’infants i adolescents
357-00537/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
Substanciació 18

Compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l’associació 
Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els abusos se-
xuals i els maltractaments d’infants i adolescents en l’àmbit familiar
357-00538/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per la Infància Maltrac-
tada davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l’atenció a les persones 
que van patir abusos sexuals en la infància
357-00539/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per 
a fer balanç del seu mandat
359-00015/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 19

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Resolució 1/XII del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, 
d’arxivament del recurs especial de revisió de decisions en matèria de contractació 
interposat contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripci-
ons tècniques per a la contractació dels serveis de producció i realització del senyal 
institucional de televisió del Parlament de Catalunya
690-00001/12
Coneixement de la resolució del recurs 19

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 367
21 de juny de 2019

1.10. Acords i resolucions 5 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 432/XII del Parlament de Catalunya, sobre la retenció de 
talent als hospitals de la xarxa pública
250-00214/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona (tram. 250-00214/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15378).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a identificar durant aquest any, en el 

marc de l’actualització de les estratègies de planificació i ordenació professionals 
que durà a terme el Departament de Salut amb la participació dels principals agents 
del sistema públic de salut, i en què s’abordaran específicament els sistemes de cap-
tació i retenció de talent, els instruments necessaris per a afavorir la retenció de ta-
lent als hospitals de la xarxa pública, especialment als de fora de la demarcació de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 433/XII del Parlament de Catalunya, de suport a les 
persones que pateixen la síndrome postpòlio
250-00261/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la síndrome 
postpòlio (tram. 250-00261/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15383).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir arreu del territori hospitals del Siscat com a centres de referència per 

a atendre les persones afectades de poliomielitis i síndrome postpòlio.
b) Garantir que les persones afectades de poliomielitis i síndrome postpòlio rebin 

periòdicament del sistema sanitari públic els tractaments adequats de rehabilitació i 
les ajudes tècniques necessàries.

c) Difondre informació als metges de tot el sistema sanitari públic, inclosos els 
d’atenció primària, sobre la síndrome postpòlio i els efectes tardans associats a la 
poliomielitis.
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d) Plantejar al Govern d’Espanya que prengui en consideració els efectes tardans 
de la poliomielitis com a condició patològica dolorosa i invalidant, com ho són l’edat 
i la condició dels afectats.

e) Reclamar al Govern d’Espanya que modifiqui l’article 1 del Reial decret 
1851/2009, del 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 161 bis de la Llei 
general de la Seguretat Social quant a l’anticipació de la jubilació dels treballadors 
amb discapacitat de grau igual o superior al 45 per cent, perquè aquest requisit, amb 
l’informe mèdic previ corresponent, tan sols sigui una condició que els afectats ha-
gin de complir en el moment d’efectuar la sol·licitud i no durant el període mínim 
de cotització.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 434/XII del Parlament de Catalunya, sobre la introducció 
de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics 
sanitaris
250-00266/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els 
protocols i els diagnòstics sanitaris (tram. 250-00266/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15385).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar el factor del gènere en 

la pràctica sanitària per a garantir la perspectiva de gènere en els diagnòstics i els 
tractaments.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac, la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 435/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’entitat 
del Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus
250-00273/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (tram. 250-00273/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 15386).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Constituir, en el termini i els termes establerts en l’acord de bases que l’Ajun-

tament de Reus (Baix Camp) i la Generalitat van signar el 28 de desembre de 2018, 
l’entitat de dret públic de titularitat del Servei Català de la Salut que haurà de ges-
tionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

b) Fer les gestions necessàries perquè la societat municipal Gestió Comarcal 
Hospitalària SA, de Reus, propietat íntegrament de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus, formi part de la negociació d’actius i passius per a crear la nova entitat del 
Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus.

c) Retre-li comptes, en el si de la Comissió de Salut, sobre l’entitat del Servei Ca-
talà de la Salut que gestioni l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, una vegada 
entri en funcionament.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 436/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’Hospital Jaume 
Nadal Meroles, de Lleida
250-00274/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’Hospital Nadal Meroles, de Lleida (tram. 
250-00274/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 15387).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar un pla per a adequar la dotació de la plantilla de l’Hospital Jau-

me Nadal Meroles, de Lleida (Segrià), tenint especial cura del torn de nit.
b) Fer i presentar-li, en el si de la Comissió de Salut i en el termini de sis mesos 

a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, un informe que detalli les mesures que 
ha adoptat amb relació a l’adequació de la dotació de la plantilla de l’Hospital Jaume 
Nadal Meroles, de Lleida.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 437/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
pediàtrica urgent a Tarragona
250-00275/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona (tram. 
250-00275/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 15388).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en pràctica, com a instrument de planificació dels diversos dispositius 

del territori i en el marc del Pla nacional d’urgències de Catalunya, el Pla de con-
tingència del Camp de Tarragona i a presentar-li aquest pla, en el si de la Comissió 
de Salut i en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.

b) Garantir l’atenció pediàtrica a Tarragona durant les vint-i-quatre hores del dia 
els 365 dies de l’any.

c) Constituir una comissió tècnica i a elaborar, juntament amb la Societat Cata-
lana de Pediatria i en el marc de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut co-
munitària, un pla d’actuació per a millorar l’atenció pediàtrica a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 438/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
dels drets dels ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció 
primària
250-00301/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos 
als centres d’urgències d’atenció primària (tram. 250-00301/12), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16787).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir a tots els ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primària 

el dret d’ésser informats amb el lliurament d’ofici de l’informe mèdic sobre el diag-
nòstic i, si s’escau, sobre la prescripció de medicaments.

b) Garantir a tots els ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primària 
el dret de rebre les receptes dels medicaments prescrits pel facultatiu.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 439/XII del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
dels serveis de salut del CAP Vallirana
250-00309/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP 
Vallirana (tram. 250-00309/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
17975).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar els recursos necessaris per a cobrir urgentment les vacants de metge 

especialista en ginecologia i pediatria al CAP Vallirana.
b) Establir un calendari perquè altres especialistes atenguin periòdicament les 

consultes al CAP Vallirana a fi que els habitants d’aquest municipi no s’hagin de 
desplaçar per a rebre una atenció adequada.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 440/XII del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de 
Llobregat
250-00335/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 15, 06.06.2019, DSPC-C 271

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juny de 2019, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció 
primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat (tram. 250-00335/12), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
Republicà (reg. 18936).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir en els pròxims pressupos-

tos de la Generalitat la posada en marxa d’un centre d’atenció primària al barri de 
Can Clota, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
El secretari en funcions de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; la presidenta de 

la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou
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Resolució 445/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
250-00780/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 8, 11.06.2019, DSPC-C 279

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 11 de juny de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per 
a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (tram. 250-00780/12), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 39094).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar el funcionament de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-

dinada contra la Violència Masclista, i augmentar el nombre de reunions anuals del 
Ple de la Comissió perquè porti a terme les accions necessàries per a fer una verita-
ble feina de coordinació entre els departaments de la Generalitat.

b) Posar en marxa, abans de la fi del tercer trimestre del 2019, el Grup de Treball 
per a l’Abordatge de la Violència Masclista en l’Àmbit Laboral de la Comissió Naci-
onal per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
El secretari de la Comissió, Carlos Sánchez Martín; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Macià i Gou
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució 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

RETIRADA

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 286.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia d’Eva Parera Escrichs a la condició de membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 14 de juny de 2019, Eva Parera Escrichs va renunciar 

a la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, càrrec per al qual 
havia estat elegida pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 10 de juliol de 2014, 
d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (modificat per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual).

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller d’Interior sobre l’increment de les 
agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any
354-00133/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 40543).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 18.06.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les accions amb relació a les polítiques LGBTI
354-00134/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units (reg. 40549).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 18.06.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
el compliment del punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la feminització de 
la pobresa
354-00136/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 40819).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 18.06.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la 
Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i 
els joves immigrants no acompanyats
356-00374/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 285.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de 
l’associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels 
abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents
356-00398/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 285.

Sol·licitud de compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en 
representació de l’associació Mans Petites, davant la Comissió 
de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals i els 
maltractaments a infants i adolescents en l’àmbit familiar
356-00445/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 285.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la 
Infància perquè informi sobre l’atenció a les persones que van patir 
abusos sexuals en la infància
356-00455/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 285.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre l’increment de les agressions contra el 
col·lectiu LGBTI el darrer any
356-00495/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 40544).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 18.06.2019.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Català 
de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya
353-00087/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 07.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00089/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 07.05.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
353-00090/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 07.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat amb 
relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00093/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà amb relació 
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00094/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Montsant amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Alella amb relació al Projecte 
de llei vitivinícola de Catalunya
353-00099/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre amb relació 
al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00100/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Empordà amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
vitivinícola de Catalunya
353-00106/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 07.05.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya amb relació al 
Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
353-00108/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya», el 18.06.2019.

Compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00210/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-
ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 284.

Compareixença de Josep Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de 
la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00218/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-
ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 284.
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Compareixença de Saül Gordillo i Bernàrdez, director de Catalunya 
Ràdio, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 
155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
357-00219/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-
ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 284.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància 
per a informar sobre el sistema de protecció de la infància
357-00226/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de la Infància, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 285.

Compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre la situació dels infants i els joves 
immigrants no acompanyats
357-00536/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 
285.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de la Infància, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 285.

Compareixença de Manuel Barbero, president de l’associació Mans 
Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la 
reforma dels protocols per a la prevenció dels abusos sexuals i els 
maltractaments d’infants i adolescents
357-00537/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 
285.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de la Infància, tinguda el 18.06.2019, 
DSPC-C 285.
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Compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació 
de l’associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per 
a informar sobre els abusos sexuals i els maltractaments d’infants i 
adolescents en l’àmbit familiar
357-00538/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 
285.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per la 
Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància per a informar 
sobre l’atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la 
infància
357-00539/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 7, tinguda el 18.06.2019, DSPC-C 
285.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic 
de Greuges per a fer balanç del seu mandat
359-00015/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 33150).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.06.2019.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Resolució 1/XII del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya, d’arxivament del recurs especial de revisió de decisions 
en matèria de contractació interposat contra els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la 
contractació dels serveis de producció i realització del senyal 
institucional de televisió del Parlament de Catalunya
690-00001/12

CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS

Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya ha vist l’escrit 

del recurs presentat per J. R. L., en nom i representació de l’empresa Mediaproduc-
ción, SLU, contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripci-
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ons tècniques per a la contractació dels serveis de producció i realització del senyal 
institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2019-00024). La 
part recurrent sol·licita simultàniament l’adopció de mesures cautelars consistents en 
la suspensió del procediment d’adjudicació del contracte; en particular, la suspensió 
del termini de presentació d’ofertes.

De conformitat amb l’article 49.2 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de con-
tractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 
de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), i l’article 154 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 278, del 6 de març de 2019), 
aquest tribunal ha adoptat la següent

Resolució

Antecedents de fet
1. En data del 30 d’abril de 2019 la Mesa del Parlament va acordar l’aprovació de 

l’expedient, l’obertura del procediment i el nomenament de la mesa de contractació 
per a la contractació dels serveis de producció i realització del senyal institucional 
de televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2019-00024), mitjançant un 
procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, per un 
valor estimat d’1.635.000,00 euros.

2. D’acord amb el que estableix l’article 135.1 de la LCSP, la contractació es va 
publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el 7 de maig de 2019, i el mateix dia 
es va publicar en el perfil de contractant del Parlament, amb accés lliure i gratuït als 
plecs de clàusules administratives i als plecs de prescripcions tècniques de la con-
tractació. El termini de presentació d’ofertes, atès el que estableix l’article 156.2 de 
la LCSP, finia el 7 de juny de 2019 a les 14.00 hores.

3. En data del 28 de maig de 2019, J. R. L., en nom i representació de l’empresa 
Mediaproducción, SLU, va presentar al Registre General del Parlament (núm. de 
registre 39291) un escrit d’anunci d’interposició d’un recurs especial en matèria de 
contractació i un escrit d’interposició d’un recurs especial en matèria de contracta-
ció (núm. de registre 39292) contra els plecs de clàusules administratives particulars 
i els plecs de prescripcions tècniques.

4. En el segon altressí de la pètita de l’escrit d’interposició de recurs, l’empresa 
recurrent sol·licita: 

«[...] que se adopten medidas provisionales consistentes en la suspensión de pro-
cedimiento de adjudicación, y en particular del plazo de presentación de ofertas, 
que vence el 7 de junio según lo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.»

5. El procediment de recurs ha seguit els tràmits que estableixen els articles 44 
i concordants de la LCSP i l’article 154 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, i s’ha publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya núm. 278, del 6 de març de 2019.

6. En data del 28 de maig de 2019, l’Oficina de Contractació va donar trasllat del 
recurs a la Mesa del Parlament en la seva condició d’òrgan de contractació, perquè, 
d’acord amb l’article 49.2 de la LCSP, presentés al·legacions, en el termini de dos 
dies hàbils, amb relació a la suspensió demanada, i en va donar trasllat als membres 
d’aquest tribunal en data del 29 de maig de 2019.

7. En data del 30 de maig de 2019, el Tribunal de Recursos Contractuals del Par-
lament es va constituir, va admetre a tràmit el recurs interposat per a complir els 
requisits de legitimació formals i substantius que estableixen els articles 48, 49 i 51 
de la LCSP, i va acordar de dictar una resolució motivada en el termini de cinc dies 
hàbils, d’acord amb l’article 49.2 de la LCSP, sobre l’adopció de les mesures caute-
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lars sol·licitades, una vegada la Mesa del Parlament, en la sessió convocada per al 30 
de maig de 2019, hagués formulat les al·legacions corresponents.

8. La Mesa del Parlament, en la sessió del 30 de maig de 2019, va acordar de 
deixar sense efecte l’expedient de contractació dels serveis de producció i realit-
zació del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. PAR-
LC-2019-00024) i desistir del procediment d’adjudicació. També va acordar de do-
nar-ne trasllat al Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament i comunicar-ho a 
la part recurrent del recurs especial en matèria de contractació (tram. 690-00001/12) 
i als interessats en el procediment. Així mateix, va acordar de publicar l’acord en el 
perfil de contractant del Parlament i encomanar a l’Oficina de Contractació i al De-
partament de Comunicació la redacció d’un nou expedient de contractació.

El 31 de maig es va comunicar el dit acord als membres del Tribunal de Recursos 
Contractuals amb els efectes pertinents.

Fonaments jurídics
No és pertinent de fer cap pronunciament amb relació a la sol·licitud de suspen-

sió del termini de presentació de les ofertes en el marc del procediment licitatori per 
a la contractació dels serveis de producció i realització del senyal institucional de 
televisió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2019-00024) ni tampoc entrar a 
analitzar el contingut del recurs interposat, atès que l’acord de l’òrgan de contracta-
ció de desistir de l’expedient de contractació comporta la desaparició sobrevinguda 
de l’objecte del procediment. Per tant, de conformitat amb el que estableixen l’arti-
cle 53.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques, i l’article 21.1 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’oc-
tubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal 
acordar la finalització del procediment impugnatori iniciat amb la interposició del 
dit recurs especial.

Resol: 
1. Acordar l’arxivament del recurs presentat per J. R. L., en nom i representació 

de l’empresa Mediaproducción, SLU, contra els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de produc-
ció i realització del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. 
PARLC-2019-00024), per pèrdua sobrevinguda del seu objecte, i donar per finalitzat 
el procediment impugnatori.

2. Donar trasllat d’aquesta resolució a la Mesa del Parlament, com a òrgan de 
contractació de l’expedient de contractació objecte del recurs, i també a la part re-
current.

3. Notificar aquesta resolució als interessats en el procediment i fer-la pública en 
el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva, sens 
perjudici que s’hi pugui interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 10.1.k i 46.1 de la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, i l’article 59 de la LCSP.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
El president del Tribunal, Marc Sanglas Alcantarilla; les vocals del Tribunal, 

Anna Casas i Gregorio, Begoña Benguría Calera
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