
 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700036 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– És certa la informació apareguda a la premsa segons la qual la mesa de con-

tractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament 

d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres 

formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), va estar formada per alts 

càrrecs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700037 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita. 

Segons el plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al subminis-

trament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars 

i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa de con-

tractació està formada pels membres de la Comissió de Subministraments del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu, ha variat la composició de la mesa de contractació en el pro-

cediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les 

eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de par-

ticipació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700038 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Segons el plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al subminis-

trament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars 

i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa de con-

tractació està formada pels membres de la Comissió de Subministraments del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu a la mesa de contractació en el procediment de licitació de 

l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de 

Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana (exp. 

GO-2017-84) no hi ha presència de personal funcionari tal i com determina la 

Resolució de 24 de febrer de 2015, per la qual es determina la composició de 

la Comissió de Subministraments del Departament de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700039 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– El Govern ha modificat la composició de la Comissió de Subministraments del 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge fixada a la 

Resolució de 24 de febrer de 2015? En cas afirmatiu, quina és la nova Resolu-

ció que ha modificat la composició d’aquesta Comissió? Quina és la nova com-

posició de la Comissió de Subministraments del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700040 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Segons es determina al plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al 

subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes 

populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa 

de contractació està formada pels membres de la Comissió de Subministra-

ments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona que ocupa la direcció de serveis del Departament 

de Governació no ha estat el president de la mesa de contractació en el proce-

diment de licitació de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les elec-

cions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de partici-

pació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700041 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita. 

Segons es determina al plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al 

subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes 

populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa 

de contractació està formada pels membres de la Comissió de Subministra-

ments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona que ocupa la subdirecció general de gestió econò-

mica, contractació i patrimoni del Departament de Governació no ha estat vi-

cepresident de la mesa de contractació en el procediment de licitació de 

l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de 

Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana (exp. 

GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700042 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita. 

Segons es determina al plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al 

subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes 

populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa 

de contractació està formada pels membres de la Comissió de Subministra-

ments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.   

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona que ocupa el lloc de cap del servei de contractació 

i patrimoni del Departament de Governació no ha estat vocal de la mesa de 

contractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministra-

ment d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i 

altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700043 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Segons es determina al plec de clàusules administratives de l’Acord marc per al 

subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes 

populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), la mesa 

de contractació està formada pels membres de la Comissió de Subministra-

ments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona que ocupa el lloc de responsable de contractació i 

patrimoni del Departament de Governació no ha estat vocal de la mesa de con-

tractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament 

d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres 

formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700044 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Segons es determina al plec de clàusules administratives de de l’Acord marc 

per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, 

consultes populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), 

la mesa de contractació està formada pels membres de la Comissió de Submi-

nistraments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona responsable de l’àrea de processos electorals, que 

és el servei afectat per l’expedient, no ha estat vocal de la mesa de contracta-

ció en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament d'ur-

nes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres for-

mes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700045 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Segons es determina al plec de clàusules administratives de de l’Acord marc 

per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, 

consultes populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84), 

la mesa de contractació està formada pels membres de la Comissió de Submi-

nistraments del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu la persona que ocupa el lloc de responsable de contractació 

del Departament de Governació no ha estat el secretari de la mesa de contrac-

tació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament 

d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres 

formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700046 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Donat que la composició de la mesa de contractació del procediment de licita-

ció de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parla-

ment de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutada-

na (exp. GO-2017-84) ha variat, segon allò que es determina al plec de 

clàusules administratives, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Qui ha adoptat la instrucció de variar la composició de la mesa de contracta-

ció en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament d'ur-

nes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres for-

mes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700047 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Donat que la composició de la mesa de contractació del procediment de licita-

ció de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parla-

ment de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutada-

na (exp. GO-2017-84) ha variat, segon allò que es determina al plec de 

clàusules administratives, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el criteri que s’han seguit a l’hora de determina la nova compo-

sició de la mesa de contractació en el procediment de licitació de l’Acord marc 

per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, 

consultes populars i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-

84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700048 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Donat que la composició de la mesa de contractació del procediment de licita-

ció de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parla-

ment de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutada-

na (exp. GO-2017-84) ha variat, segon allò que es determina al plec de 

clàusules administratives, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina afectació pot tenir per a la validesa dels acords adoptats per la mesa 

de contractació la nova composició de la mesa de contractació en el procedi-

ment de licitació de l’Acord marc per al subministrament d'urnes en les elecci-

ons al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de participa-

ció ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700049 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha format part de la mesa 

de contractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subminis-

trament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars 

i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

– Quina relació manté amb l’objecte de la licitació? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700050 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha format part de la mesa 

de contractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subminis-

trament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars 

i altres formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

– Quina relació manté amb l’objecte de la licitació? 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  



 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 

Ref.: 314ALS06061700051 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 

resposta escrita.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu el secretari d’Administració local del Departament de Gover-

nació, Administracions Públiques i Habitatge ha format part de la mesa de con-

tractació en el procediment de licitació de l’Acord marc per al subministrament 

d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres 

formes de participació ciutadana (exp. GO-2017-84)? 

– Quina relació manté amb l’objecte de la licitació?  

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017  

Andrea Levy Soler 

Diputada del GP PPC 

  

 


