Dossier legislatiu núm. 68
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Antecedents parlamentaris del 200-00026/11
XI legislatura
1. Funció de control i d’impuls de l’acció política del Govern
Resolucions
250-00454/11
Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública, i de la Directiva
2014/23/UE del Parlament i del Consell, relativa a l'adjudicació de contractes de
concessió
Publicació de la iniciativa (BOPC 140 de 26.05.16 p. 51)
Publicació de la retirada per escrit (iniciativa) (BOPC 191 de 21.07.16 p. 8)
250-00294/11
Resolució 201/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament dels contractes
programa de serveis socials
Publicació de la iniciativa (BOPC 104 de 14.04.16 p. 54)
Adopció en comissió (DSPC-C 165 de 06.07.16 p. 4)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 188 de 19.07.16 p. 5)
Compliments de resolució
290-00186/11
Control del compliment de la Resolució 201/XI, sobre el millorament dels contractes
programa de serveis socials
Publicació de la documentació (BOPC 297 de 29.12.16 p. 53)
2. Altres funcions
Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
333-00005/11
Coneixement
Dictamen 21/2015 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre la Llei de l'Estat
43/2015, del 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social
X legislatura
1. Funció de control i d’impuls de l’acció política del Govern
Propostes de resolució
250-00558/10
Resolució 360/X del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del codi de bones
pràctiques del Departament de Benestar Social i Família i l'enfortiment dels criteris
socials en la contractació pública de béns i serveis
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Publicació de la iniciativa (BOPC 101 de 17.06.13 p. 67)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 197 de 25.11.13 p. 12)

Compliment de resolucions
290-00315/10
Control del compliment de la Resolució 360/X, sobre la revisió del codi de bones
pràctiques del Departament de Benestar Social i Família i l'enfortiment dels criteris
socials en la contractació pública de béns i serveis
Adopció en Comissió de la Resolució (DSPC-C 230 de 29.10.13 p. 18)
Publicació de la documentació (BOPC 297 de 07.04.14 p. 51)
Moció subsegüent a una interpel·lació
302-00174/10
Moció 127/X del Parlament de Catalunya, sobre l'economia del tercer sector
Publicació de la iniciativa (BOPC 341 de 18.06.14 p. 41)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 346 de 30.06.14 p. 74)

390-00127/10
Control del compliment de la Moció 127/X, sobre l'economia del tercer sector
Aprovació en el Ple de la Moció (DSPC-P 67 de 26.06.14 p. 18)
Publicació de la Comissió que ha de fer-ne el control (BOPC 369 de
21.07.14 p. 46)
Publicació de la pròrroga per a retre comptes (BOPC 456 de 15.12.14 p.
47)
Publicació de la documentació (BOPC 476 de 19.01.15 p. 74)
302-00300/10
Moció 223/X del Parlament de Catalunya, sobre les externalitzacions, els
subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics
Publicació de la iniciativa (BOPC 595 de 10.06.15 p. 18)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 610 de 25.06.15 p. 25)
390-00223/10
Control del compliment de la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els
subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics
Aprovació en el Ple de la Moció (DSPC-P 113 de 19.06.15 p. 71)
Publicació de la Comissió que ha de fer-ne el control (BOPC 615 de 02.07.15
p. 45)

Direcció d’Estudis Parlamentaris. Octubre 2017.

2

Dossier legislatiu núm. 68
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

IX legislatura
1. Funció de control i d’impuls de l’acció política del Govern
Propostes de resolució
250-01387/09
Proposta de resolució sobre les directrius del Comitè Econòmic i Social Europeu
relatives al foment dels objectius socials en la contractació pública
Publicació de la iniciativa (BOPC 343 de 02.07.12 p. 111)
Publicació de la tramesa a la Comissió (BOPC 353 de 16.07.12 p. 26)

2. Altres funcions
Iniciatives davant de les Corts Generals
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
295-00163/09
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del
Parlament Europeu i del Consell relativa a l'adjudicació de contractes de concessió
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea
Publicació de la iniciativa (BOPC 224 de 16.01.12 p. 166)
Publicació del coneixement de la proposta (BOPC 239 de 06.02.12 p. 13)

VIII legislatura
1. Funció de control i d’impuls de l’acció política del Govern
Proposta de resolució
250-02422/08
Resolució 670/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la modificació de la legislació
de contractes del sector públic i de l'impost sobre el valor afegit per a afavorir la
competitivitat en les licitacions públiques de les entitats del tercer sector i de
l'economia social
Publicació de la iniciativa (BOPC 565 de 09.11.09 p. 46)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 685 de 26.04.10 p. 11)
290-00594/08
Control del compliment de la Resolució 670/VIII, sobre la modificació de la
legislació de contractes del sector públic i de l'impost sobre el valor afegit per a
afavorir la competitivitat en les licitacions públiques de les entitats del tercer sector
i de l'economia social
Adopció en Comissió de la Resolució (DSPC-C 806 de 13.04.10 p. 4)
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