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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 295)

En el BOPC 295

A la pàgina 7
Títol o epígraf: Preàmbul
On hi diu: 
«Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia disposa que totes les persones 

tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les que, de 
facto, comporten la manca d’un habitatge digne o el sobreendeutament.»

Hi ha de dir: 
«Així mateix, l’article 15 de l’Estatut d’autonomia disposa que totes les persones 

tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les que, de 
facto, comporten la manca d’un habitatge digne o el sobreendeutament.»

A la pàgina 21
Títol o epígraf: Disposició final tercera, apartat 3
On hi diu: 
«l) No presentar una demanda d’execució hipotecària, o no comunicar la voluntat 

de presentar-la, o no exercir una acció de desnonament, en els casos establerts per la 
Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial.»

Hi ha de dir: 
«l) No comunicar la presentació d’una demanda d’execució hipotecària, la vo-

luntat de presentar-la o l’exercici una acció de desnonament, en els casos establerts 
per la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’ex-
clusió residencial.»

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni
200-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 368)

En el BOPC 368, a la pàgina 155
Apartat 1 de l’article 214
On hi diu: 
«1. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 19 de la Llei 13/2006, del 27 de ju-

liol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera 
següent: 
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»2 bis. Els joves extutelats que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’és-
ser tutelats en l’any immediatament anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si 
se n’ha constatat la situació de vulnerabilitat i exclusió social com a resultat de llur 
retorn al nucli d’origen, poden, excepcionalment, accedir als programes d’autono-
mia personal i, per tant, tenir dret a la prestació per a joves extutelats, amb les limi-
tacions que escaiguin.»

Hi ha de dir: 
«1. Es modifica l’apartat 2 bis de l’article 19 de la Llei 13/2006, del 27 de ju-

liol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera 
següent: 

»2 bis. Els joves que compleixen tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2, ex-
cepte el d’haver estat tutelats durant un període de tres anys com a mínim, tenen 
dret a la prestació temporal limitada a una durada de sis mesos. Els joves extutelats 
que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’ésser tutelats en l’any immediata-
ment anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de 
vulnerabilitat i exclusió social com a resultat de llur retorn al nucli d’origen, poden, 
excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret 
a la prestació per a joves extutelats, amb les limitacions que escaiguin.»

1.10. Acords i resolucions

Resolució 585/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inserció 
laboral de les persones sense llar
250-00778/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 12, 20.04.2017, DSPC-C 387

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar 
(tram. 250-00778/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 50731).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc de l’Estratègia integral 

per a l’atenció a persones en situació de sensellarisme a Catalunya, a: 
a) Treballar, des del Servei d’Ocupació de Catalunya i en coordinació amb la Se-

cretaria d’Afers Socials i Famílies, per la inserció laboral de les persones sense llar, 
tenint en compte els diversos perfils i situacions personals de cada candidat per a 
accedir, d’una manera individualitzada, a serveis que puguin oferir les administra-
cions públiques de Catalunya o empreses privades.

b) Establir un servei d’acompanyament i assessorament individualitzat, per a ga-
rantir una inserció laboral real de les persones sense llar.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, en el marc de les seves 
competències en l’àmbit de la contractació pública, la inclusió de les persones sense 
llar en les clàusules socials i potenciar especialment la contractació d’aquestes per-
sones, d’acord amb el sector empresarial i com a pràctica integrada en la responsa-
bilitat social corporativa.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar l’Estratègia integral 
per a l’atenció a persones en situació de sensellarisme a Catalunya durant el darrer 
trimestre del 2017.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 586/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 12, 20.04.2017, DSPC-C 387

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions 
(tram. 250-00849/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54926).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar les millores del Portal de 

Conciliacions, per a ampliar-ne la compatibilitat amb les diverses versions dels siste-
mes operatius i navegadors més utilitzats, especialment amb el sistema Windows 10.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 587/XI del Parlament de Catalunya, sobre la cobertura de 
les absències laborals per un permís de maternitat o paternitat
250-00854/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 12, 20.04.2017, DSPC-C 387

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilit-
zació de la discriminació laboral per l’embaràs (tram. 250-00854/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 54925).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar oferint, des del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, un servei de substitucions àgil i de fàcil accés per a cobrir 
l’absència de treballadors que han sol·licitat un permís per maternitat o paternitat.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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Resolució 598/XI del Parlament de Catalunya, sobre el centre de 
transformació d’Endesa a Sant Feliu de Llobregat
250-00773/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 22, 20.04.2017, DSPC-C 389

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el centre de transformació 
d’Endesa a Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00773/11), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot (reg. 50359) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 50534).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Depar-

tament d’Empresa i Coneixement, en l’exercici de les seves competències, inspecci-
oni les instal·lacions energètiques del centre de transformació d’Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, situat al carrer Remigi Guix, 2-4, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat), per a analitzar si s’adeqüen a les prescripcions tècniques i de seguretat 
aprovades per la Generalitat; dur a terme, si escau, les accions que corresponguin, 
en l’exercici de les seves facultats de control, destinades a resoldre de manera im-
mediata els problemes de poca ventilació i d’estanqueïtat de les instal·lacions elèc-
triques, associades als circuits i als elements de distribució de la xarxa elèctrica, i 
també, si escau, sancionar l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per les 
afectacions produïdes entre l’1 de gener de 2015 i el 14 d’octubre 2016 al dit centre 
de transformació.

2. Fer que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial informi 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de totes les actuacions que dugui a terme, 
així com del pla de seguretat, el pla de manteniment i els nivells de qualitat del dit 
centre de transformació d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU, perquè amb la inter-
venció que estableixi la Direcció General, en un termini curt de temps, es resolguin 
totes les deficiències identificades en l’informe tècnic municipal i es garanteixin la 
seguretat del centre de transformació i el normal subministrament de l’energia elèc-
trica amb l’objectiu que tant el servei públic municipal d’enllumenat dels carrers 
com el normal funcionament dels semàfors de la zona a què dona servei aquest cen-
tre de transformació i, en general, la prestació normal d’altres serveis públics no es 
tornin a veure afectats.

3. Fer que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial insti En-
desa Distribución Elèctrica, SLU, a presentar un pla d’actuació que tingui en compte 
el desplaçament del centre de transformació de Sant Feliu de Llobregat a un altre 
emplaçament on les condicions de seguretat i la mateixa existència del centre no 
afectin els veïns.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 599/XI del Parlament de Catalunya, sobre els programes 
de valorització prèvia de projectes innovadors destinats a les 
empreses
250-00779/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 22, 20.04.2017, DSPC-C 389

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els programes de valoritza-
ció prèvia de projectes innovadors (tram. 250-00779/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 50535).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar, en col·laboració amb els 

centres de transferència tecnològica, els centres de recerca i les universitats, els pro-
grames de valorització prèvia de projectes innovadors destinats a les empreses, es-
pecialment a les petites i mitjanes empreses, amb els objectius següents: 

a) Aportar eines, coneixements i recursos tècnics a les empreses, que els perme-
tin accedir a nova tecnologia i a propietat intel·lectual externa.

b) Elaborar projectes d’R+D+I col·laboratius.
c) Contribuir a l’aflorament en el mercat de nova tecnologia disruptiva mitjançant 

la creació d’empreses de base tecnològica.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió Jordi, Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan
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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 l’arquitectura
200-00003/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 57551; 57612; 57617; 57851).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 57613; 57618; 57625; 57936).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 57619; 57626).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 57620; 57627).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS (reg. 57614; 57621; 57629).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS (reg. 57615; 57622; 57628).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 26.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57782)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar amb les campanyes de difusió del nou sistema de segells de turisme 
familiar de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), dirigides a municipis, empreses i 
professionals per incrementar-ne l’adhesió i poder configurar a través de l’ACT, una 
oferta de turisme familiar més rica i diversa.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Redefinir i concretar amb detall els requisits d’adhesió al nou sistema de se-
gells de turisme familiar de l’Agència Catalana de Turisme, on s’hi facin constar el 
conjunt de serveis i activitats específiques oferts al públic familiar, en coordinació 
amb els patronats de turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona.
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3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR  

I COOPERACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
La Ponència de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-

nals i Transparència, nomenada el dia 22 de setembre de 2016 i integrada pels di-
putats Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret 
i Santos i Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante 
Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Que-
rol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Saba-
té, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; 
i Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat 
designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Re-
glament del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 1 de desembre de 
2016, 9 i 17 de març i 26 d’abril de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Antoni 
Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística Marta Payà Canals.

Després d’estudiar el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i les esmenes presenta-
des, d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la 
Ponència ha establert l’Informe següent:

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió  
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11

Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública

TEXT PRESENTAT

Capítol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan 

col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la in-
formació pública a Catalunya, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Independència orgànica i funcional
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix les 

seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a 
instruccions jeràrquiques de cap mena.
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Addició d’un nou article
Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou article 2 bis

Article 2 bis. Garantia d’independència i efectivitat en l’actuació
1. Per tal de garantir l’efectivitat de les seves funcions, la Comissió de Garantia 

del Dret d’Accés tindrà capacitat per a concloure convenis i establir tot tipus d’ins-
truments de col·laboració amb els obligats per la normativa de transparència i així 
mateix, pot realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per garantir l’efectivitat 
del dret d’accés. En tot cas, la Comissió estarà legitimada per demanar la incoació 
del corresponent procediment sancionador.

2. Correspon al president o president la formalització dels corresponents conve-
nis i altres instruments de col·laboració.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 1 i el text 
del projecte, consistent a addicionar noves lletres a l’apartat 2 de l’article 15.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Àmbit d’actuació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública intervé en 

relació amb les actuacions i les omissions en matèria d’accés a la informació pública 
que duen a terme els subjectes següents:

a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Els ens que integren l’Administració local a Catalunya.
c) L’Administració pròpia d’Aran.
d) Els organismes i ens públics de les administracions a què fan referència les 

lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les societats amb participació majoritària o vinculades a les administracions 

a què fan referència les lletres a), b) i c).
f) Les fundacions del sector públic de les administracions a què fan referència 

les lletres a), b) i c).
g) Les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a 

què fan referència les lletres a), b) i c).
h) Els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mer-

cantils en què participa de manera majoritària alguna de les administracions a què 
fan referència les lletres a), b) i c).

i) La resta de subjectes obligats d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici 
de la formalització del corresponent conveni, si escau.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Adscripció
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscri-

ta al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de polítiques de transparència.

2. El departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a 
l’apartat anterior ha d’oferir la informació i el suport necessari per garantir el com-
pliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i 
anàlogues per part de la Comissió.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’article 4

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscrita 
al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en ma-
tèria de polítiques de transparència només als efectes de rebre el suport necessari 
per garantir el compliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimo-
nial, de contractació i anàlogues per part de la Comissió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 2.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Seu
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública té la seu a la 

ciutat de Barcelona, sens perjudici que es pugui reunir a qualsevol altra localitat ca-
talana i d’allò que es preveu per al procediment amb mediació.

Capítol II. Funcions

TEXT PRESENTAT

Article 6. Principis
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir 

les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
2. La Comissió en el desenvolupament de les seves funcions ha de ponderar rao-

nadament l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets, els béns i els 
interessos protegits per la legislació de transparència i la resta de la legislació vigent.

3. Els actes i acords de la Comissió tenen caràcter tecnicojurídic i han d’ésser 
fonamentats en motivacions d’aquesta naturalesa, sense que en cap cas es puguin 
fonamentar en criteris d’oportunitat o de conveniència.

4. Els subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació han de col·laborar amb 
la Comissió i han de comunicar-li les actuacions fetes per a executar els acords de 
mediació i per donar compliment a les resolucions que hagi dictat, les quals tenen 
caràcter executiu.

5. La Comissió actua sotmesa a la normativa aplicable a les Administracions 
públiques.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 6

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir 
les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 3.
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TEXT PRESENTAT

Article 7. Funcions
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública vetlla pel 

compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública mitjançant la me-
diació i la resolució de les reclamacions i l’assessorament, la formulació de propos-
tes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el 
compliment i les garanties de l’accés a la informació pública.

2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:
a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l’article 

3 relacionats amb el dret d’accés a la informació pública en els termes previstos en 
aquest Reglament.

b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les 
comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació 
pública.

c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la infor-
mació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la 
Llei atribuïda al Síndic de Greuges.

d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa 
a l’accés a la informació, sens perjudici de l’adopció de les mesures de coordinació 
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental previstes a l’article 59 d’aquest decret.

e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment 
del dret d’accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tra-
mitat.

f) Emetre informes en relació amb els conflictes d’atribucions que es puguin sus-
citar en relació als responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Elaborar estudis i anàlisis per millorar el coneixement de l’aplicació de la le-
gislació vigent en matèria d’accés a la informació a partir de les reclamacions que 
hagin estat tramitades per la Comissió.

h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les Administraci-
ons públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d’accés a la informació 
pública o que, a criteri de l’òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una inci-
dència rellevant.

i) Atendre les consultes que amb caràcter facultatiu i no vinculant puguin formu-
lar els subjectes esmentats a l’article 3 sobre la transparència i el compliment i les 
garanties del dret d’accés a la informació pública. No poden ésser objecte de con-
sulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte 
de reclamació davant la Comissió.

j) Impulsar accions de difusió sobre l’accés a la informació i del sistema de ga-
ranties del dret d’accés a la informació per assegurar el seu compliment.

k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreça-
des als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres 
subjectes inclosos a l’article 3, així com a les persones que tenen dret d’accedir a la 
informació pública sobre el compliment i les garanties del dret d’accés a la infor-
mació pública.

l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les recla-
macions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per via 
de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, als efectes previstos per l’article 
8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
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3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix 
les funcions recollides en l’apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuïdes 
les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu àmbit 
d’actuació, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’impul-
sar els mecanismes necessaris per garantir l’adequada col·laboració d’acord amb el 
que preveu el capítol VIII.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Lletres b i c
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió i addició a l’article 7.2

b) Resoldre les reclamacions en matèria d’accés a la informació contra les reso-
lucions expresses o presumptes i les comunicacions que substitueixin les resolucions 
en matèria d’accés a la informació pública.

c) Supervisar el Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’accés 
a la informació pública impulsant l’aplicació del seu règim sancionador, si escau, i 
sense perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la Llei atribuïda 
al Síndic de Greuges.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De supressió a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 7

b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les 
comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació 
pública.

Lletra c
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de la lletra c, de l’apartat 2, de l’article 7

c) Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la informa-
ció pública, impulsant, si escau, l’aplicació del seu règim sancionador.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 4, 5 i 6.

Capítol III. Composició

TEXT PRESENTAT

Article 8. Membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és integra-

da per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la 
determinació del nombre de membres així com la seva designació.

2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o 
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gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb 
més de deu anys d’experiència professional.

3. La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió i addició a l’apartat 2, de l’article 8

2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública han de ser elegits d’entre juristes especialistes en dret públic i tècnics en 
matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi 
reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició i supressió a l’article 8.2

2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública han de ser elegits d’entre juristes especialistes en dret públic i tècnics en 
matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi 
reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 7 i 8.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Procediment de designació
1. Les persones candidates a ésser membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública són proposades pels grups parlamentaris, d’acord 
amb el procediment establert pel Parlament i sens perjudici de la facultat d’aquest 
d’optar per altres sistemes de proposta de candidats.

2. Abans d’ésser designats els candidats han de comparèixer davant la comissió 
parlamentària corresponent per tal que aquesta els avaluï amb relació a les condi-
cions requerides per al càrrec.

3. Amb caràcter previ a la compareixença, la Comissió parlamentària correspo-
nent pot escoltar el Consell de Governs Locals.

4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica són designats per majoria de tres cinquenes parts dels diputats del Parlament 
de Catalunya i nomenats pel president o presidenta de la Generalitat.

5. Sens perjudici de la publicitat que el Parlament faci d’aquesta designació, l’Ad-
ministració de la Generalitat també en promourà la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 9
GP Socialista (1)
De modificació de l’article 9

Article 9. Procediment de designació
El procediment de designació del membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la informació pública és el que estableixen la Llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern i el Reglament del Parlament de Catalunya.
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Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació de l’article 9

Article 9. Procediment de designació
El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Reglament del 
Parlament de Catalunya.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’article 9

Article 9. Procediment de designació
1. El procediment de designació del membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la informació pública és el que estableixen la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i el Reglament del Parlament de Cata-
lunya.

2. Les designacions seran publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Explicació:
Pel que fa al procediment de designació dels membres de la Comissió entenem 

que es tracta d’un procediment que ja ve regulat la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i pel Reglament del Parlament de Catalunya que 
no cal sigui regulat, més enllà del que disposen aquestes normes, via aquest Decret.

En relació a la supressió de l’apartat 3 de l’article 9 del text previst al Decret en-
tenem que ja queda suficientment especificat a l’article 85 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i a l’article 22 del la Llei del Consell de Governs Locals el caràcter 
preceptiu d’escoltar al Consell de Governs Locals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 9, 10 
i 11 i el text del projecte, amb la redacció següent:

«Article 9. Procediment de designació
»1. El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Regla-
ment del Parlament de Catalunya.

»2. Les designacions dels membres de la Comissió s’han de publicar en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.»

TEXT PRESENTAT

Article 10. Mandat
1. El mandat dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-

formació Pública és per un període de cinc anys no renovables.
2. La Comissió es renova parcialment cada dos anys i mig.
3. Els membres de la Comissió es mantenen en el càrrec fins que prenen posses-

sió els nous membres.
4. En el cas de vacant sobrevinguda d’un membre de la Comissió, el president o 

la presidenta ho ha de posar en coneixement del Parlament, el qual designa un nou 
membre per a la resta del mandat. Els membres de la Comissió que siguin designats 
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per cobrir una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar, 
excepcionalment i per una única vegada, a la seva renovació.

5. Dos mesos abans de la finalització del mandat, el president o la presidenta ha 
de comunicar al Parlament de Catalunya que el mandat dels membres de la Comis-
sió és a punt d’expirar.

6. El President o presidenta de la Comissió ha d’informar la persona titular del 
departament de l’Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circums-
tàncies previstes en els apartats 4 i 5 d’aquest article.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 6
Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
De supressió de l’apartat 6 de l’article 10

De tot el text de l’apartat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 12.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Dedicació i incompatibilitats
1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica han d’exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
2. El càrrec de membre de Comissió resta assimilat a la condició d’alt càrrec a 

efectes retributius i protocol·laris i resta subjecte al règim d’incompatibilitats previst 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Pèrdua de la condició de membre
1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica en perden la condició en els casos següents:
a) Expiració del mandat.
b) Renúncia escrita adreçada al Parlament.
c) Incompatibilitat sobrevinguda.
d) Incompliment greu del deures establerts en l’article 13.2 d’aquest decret, en 

l’exercici de les funcions.
e) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació 

absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
f) Incapacitat permanent.
g) Arribar a l’edat de 70 anys
h) Defunció
2. En el cas que la causa que determini la pèrdua de la condició de membre de 

la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública sigui la prevista 
a la lletra d) de l’apartat anterior, l’incompliment ha d’ésser apreciat pel Parlament, 
prèvia audiència de la persona afectada. Un cop produït el cessament, el Parlament 
inicia el procés de designació d’un nou membre d’acord amb el que preveu l’article 9.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Lletra g
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la lletra g de l’apartat 1, de l’article 12

De tot el text de la lletra.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 13.

TEXT PRESENTAT

Article 13. Drets i deures
1. Constitueixen drets dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública:
a) Exercir les funcions amb plena independència sense rebre cap instrucció o 

indicació.
b) Obtenir la informació i el suport necessari per a complir les funcions assig-

nades.
c) Rebre amb l’antelació mínima de quaranta-vuit hores la informació necessària 

per poder participar adequadament en les sessions de la Comissió.
d) Participar amb veu i vot en les sessions de la Comissió i, si escau, formular 

un vot particular.
e) Proposar les actuacions que considerin necessàries o convenients per garantir 

el compliment de les funcions de la Comissió.
f) Rebre la remuneració que correspongui per l’exercici del càrrec.
2. Constitueixen deures dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública:
a) Actuar amb imparcialitat i neutralitat.
b) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d’incompatibilitats.
c) Assistir a les sessions de la Comissió i participar de les deliberacions. Els 

membres de la Comissió han d’excusar l’assistència amb l’antelació suficient quan 
no hi puguin assistir. La no assistència a tres sessions consecutives o sis d’alternes 
durant quatre mesos, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària del 
president o presidenta, pot ésser considerada com un incompliment greu dels deures 
als efectes del previst a l’article 12.

d) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que se li siguin assignats i 
efectuar-ne la ponència en el ple de la Comissió.

e) Participar en l’elaboració de les recomanacions, suggeriments, informes i es-
tudis i accions de formació i difusió que li siguin assignades d’acord amb el previst 
a l’article 22.

f) Formar part de les ponències especials que es constitueixin.
g) Abstenir-se en els supòsits establerts en la normativa de procediment adminis-

tratiu. El membre obligat a abstenir-se ho ha de comunicar, verbalment o per escrit, 
al president o presidenta, i no pot participar en l’estudi, deliberació i votació de la 
reclamació o assumpte que l’hagi originat.

h) Guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i el contin-
gut de les resolucions fins que no siguin públiques i, sempre, respecte al sentit de les 
deliberacions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

i) Guardar reserva sobre qualsevol informació a què hagi tingut accés per raó de 
les seves funcions.
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3. Els deures indicats en les lletres a), g), h) i i) de l’apartat anterior són aplicables 
a tot el personal adscrit a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública.

4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica compten per a l’exercici de les seves funcions amb l’assistència del secretari o 
secretària tècnica i del personal adscrit als àmbits d’actuació i a la resta de serveis 
de la Comissió.

Capítol IV. Organització

TEXT PRESENTAT

Article 14. Organització de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està integrada 

pels òrgans següents:
a) President o presidenta.
b) Vicepresident o vicepresidenta, si escau.
c) Ple.

TEXT PRESENTAT

Article 15. President o presidenta
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de no-

menar per majoria absoluta del seus membres el president o presidenta. L’elecció del 
president o presidenta s’ha de produir cada vegada que la Comissió sigui renovada 
parcialment, d’acord amb el que preveu l’article 10.2.

2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:
a) Representar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
b) Nomenament, si escau, del vicepresident o vicepresidenta.
c) Planificar, dirigir i impulsar l’activitat de la Comissió.
d) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir les sessions de la Comissió i moderar 

el desenvolupament de les deliberacions i els debats, tot facilitant la integració de 
les visions de tots els membres.

e) Visar les actes de les sessions.
f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.
h) Impulsar l’execució del pla anual d’activitats.
i) Elevar a la persona titular del departament de l’Administració de la Genera-

litat de Catalunya esmentat a l’article 4 la proposta anual dels mitjans personals i 
materials necessaris per a la Comissió per a l’exercici adequat de les seves funcions 
i garantir la seva independència orgànica i funcional d’acord amb el que preveu el 
capítol V.

j) Elaborar la proposta de pressupost.
3. El president o presidenta pot delegar temporalment en un altre membre de la 

Comissió les funcions recollides en les lletres a), c), d) i e).
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment 

el president o presidenta, el membre que ocupi la vicepresidència, si n’hi ha. Si no 
n’hi ha, substitueix el president o presidenta el membre més antic i, si aquesta con-
dició concorre en més d’un membre, el de més edat entre ells.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Addició de noves lletres
Esmena 14
GP Socialista (2)
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat segon de l’article 15

f. bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició de dues noves lletres f bis i f ter a l’apartat 2, de l’article 15

f bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i els que tingui per 
finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest Reglament, i 
amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del dret d’ac-
cés a la informació pública.

f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els ca-
sos d’incompliment de les resolucions de la Comissió o quan del coneixement de les 
reclamacions en resulti la comissió d’infracció tipificades com a greus o molt greus 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició de dues noves lletres a l’article 15.2

f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
f bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.

f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els 
casos d’incompliment de les resolucions de la Comissió o quan del coneixement de 
les reclamacions en resulti la comissió d’infraccions tipificades per l’LTAIPBG com 
a greus i molt greus.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’una lletra f bis a l’article 15

f bis) D’acord amb les competències de la Comissió i els recursos assignats i dis-
ponibles, signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.

Explicació:
Tot i no tenir personalitat jurídica pròpia la Comissió ha de poder signar conve-

nis sempre que sigui dins del marc de les seves competències d’acord amb recursos 
assignats i disponibles.
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Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició d’una nova lletra g bis a l’article 15.2

g bis) distribuir els assumptes sobre els que s’hagi de pronunciar la Comissió en-
tre els seus membres, d’acord amb els criteris fixats pel Ple.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 14, 
15, 16 i 17 i el text del projecte, consistent a addicionar noves lletres a l’apartat 2 de 
l’article 15, amb la redacció següent:

«f bis) Signar els convenis a què fa referència l’article 74.3 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració que determina l’article 57 d’aquest 
reglament, i amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió 
del dret d’accés a la informació pública.

»f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els 
casos d’incompliment de les resolucions de la Comissió, o quan del coneixement de 
les reclamacions en resulti la comissió d’infraccions tipificades com a greus o molt 
greus per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informa-
ció i bon govern.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Article 16. Vicepresident o vicepresidenta
1. El president o presidenta pot nomenar, entre els membres de la Comissió, un 

vicepresident o vicepresidenta.
2. El vicepresident o vicepresidenta pot assumir les funcions recollides en l’apar-

tat 3 de l’article anterior.

TEXT PRESENTAT

Article 17. Ple
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública actua en 

ple.
2. Les sessions de la Comissió no són públiques, tret que el ple, per unanimitat i 

de forma motivada, acordi celebrar públicament alguna de les seves sessions.
3. Corresponen al ple de la Comissió les funcions següents:
a) Aprovar les resolucions dels procediments de reclamació.
b) Aprovar les directrius per la distribució dels assumptes entre els membres de 

la Comissió i les instruccions d’organització i funcionament d’aquesta.
c) Aprovar el pla anual d’activitats.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a 

l’exercici adequat de les funcions de la Comissió.
g) Adoptar els criteris, les recomanacions, els suggeriments i els informes es-

mentats als apartats d), e), f) i h) de l’article 7.2 d’aquest Reglament.
4. El Ple pot convidar a les persones, òrgans i entitats el coneixement de les quals 

sigui rellevant per al correcte exercici de les seves funcions a fer les aportacions que 
considerin convenients. Aquestes aportacions s’han de produir en una fase prèvia a 
l’inici de la sessió del Ple.
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5. Les persones externes a la Comissió que siguin convidades a fer aportacions 
d’interès per a la Comissió tenen el deure de reserva i secret propi dels membres 
d’aquesta.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Secretaria tècnica
1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure desig-

nació, a proposta del president o presidenta de la Comissió, entre persones funcionà-
ries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una antiguitat superior de deu 
anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió documental i amb ple respecte 
a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat.

2. La Secretaria Tècnica es configura com una àrea funcional de la Comissió.
3. Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:
a) Actuar de secretari o secretària de les sessions de la Comissió, a les quals as-

sisteix amb veu però sense vot.
b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i estendre 

les certificacions corresponents.
c) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l’exercici 

de llurs funcions.
d) Impulsar la tramitació del procediment amb mediació i els procediments amb 

resolució de la Comissió.
e) Fer el seguiment de l’execució dels acords de mediació i les resolucions de la 

Comissió per part dels subjectes inclosos dins dels seu àmbit d’actuació.
f) Garantir la difusió adequada de la informació i l’activitat de la Comissió.
g) Gestionar l’organització i els mitjans personals i materials de la Comissió.
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment 

el secretari o secretària tècnica la persona que el president o presidenta designi a 
aquests efectes entre el personal funcionari de suport de la Comissió.

5. El secretari o secretària tècnica ha de mantenir una relació permanent de col-
laboració i intercanvi d’informació amb les persones que ocupin càrrecs homòlegs 
en institucions o òrgans de les Administracions públiques de Catalunya amb fun-
cions anàlogues a les de la Comissió.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 18

1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure de-
signació, a proposta del president o presidenta i amb el coneixement de la Comissió, 
entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una 
antiguitat superior de deu anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió docu-
mental i amb ple respecte a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en 
particular, als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 19.
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TEXT PRESENTAT

Article 19. Comitè Assessor
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot man-

tenir reunions periòdiques amb persones externes a través del Comitè Assessor. El 
Comitè Assessor està format per persones expertes, especialistes en matèria d’accés 
a la informació, gestió documental i arxiu i representants de les Administracions i 
altres subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació. Les funcions d’aquest Comi-
tè són proposar recomanacions i suggeriments per a la millora de l’accés a la infor-
mació a les administracions i entitats públiques, proposar criteris per a la resolució 
dels procediments de reclamació o impulsar estudis i recerques per aprofundir en el 
coneixement del règim aplicable a l’accés a la informació.

2. Les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública concreten, si escau, el nombre de mem-
bres i el sistema per a la seva designació, les funcions i el funcionament del comitè 
assessor.

3. Els membres del comitè assessor no poden percebre dietes o indemnitzacions 
per raó de la seva assistència o participació en el Consell.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Regulació interna
1. La Comissió exerceix llurs funcions d’acord amb les normes internes d’orga-

nització i funcionament que ella mateixa adopti per desenvolupar el contingut d’a-
quest Reglament, d’acord amb les previsions que s’hi contenen.

2. La Comissió ha d’adoptar les directrius per la distribució dels assumptes entre 
els seus membres i les instruccions necessàries per garantir el seu correcte funcio-
nament.

Capítol V. Funcionament

TEXT PRESENTAT

Article 21. Mitjans electrònics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública utilitza els 

mitjans electrònics en l’exercici de les seves funcions.
2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3 

s’han de comunicar amb la Comissió de Garantia a través de mitjans electrònics.
3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la co-

municació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les per-
sones físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les 
persones jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.

4. Els procediments amb mediació es poden realitzar a través de mitjans elec-
trònics quan així ho hagi sol·licitat la persona reclamant i sigui acceptat per totes 
les parts.

5. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat 
de mitjans electrònics que garanteixin l’autenticació i identificació de les persones 
i entitats, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la dispo-
nibilitat de les dades i documents transmesos. També ha d’establir mecanismes de 
suport a la tramitació electrònica per a les entitats que no en disposin.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 21

2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3, 
així com les persones físiques i jurídiques, s’han de comunicar amb la Comissió de 
Garantia preferiblement a través de mitjans electrònics.

Apartat 3
Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
De supressió a l’apartat 3, de l’article 21

3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la co-
municació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les per-
sones físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les 
persones jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 20 i 21.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Convocatòries i quòrum de constitució
1. La convocatòria de les sessions de la Comissió es fa per mitjans electrònics 

amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i ha d’anar acompanyada de la 
documentació necessària per a l’adequada deliberació i adopció dels acords, sens 
perjudici que aquesta documentació estigui disponible telemàticament a través d’un 
espai que tingui garantida l’accessibilitat i la seguretat.

2. Per la constitució vàlida de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública cal la presència del president o presidenta, o de qui el substitueixi, 
del secretari o secretària tècnica o persona que el/la substitueixi i, com a mínim de 
la meitat de la resta dels membres de la Comissió.

TEXT PRESENTAT

Article 23. Presa de decisions
1. Els acords de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públi-

ca s’adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a la sessió, sens 
perjudici de les facultats que es reconeixen a aquests membres als apartats 1 i 2 de 
l’article següent.

2. El president o presidenta de la Comissió ha de promoure que els acords que 
aprovin criteris, directrius, instruccions i recomanacions s’adoptin per unanimitat 
dels seus membres.

3. En cas d’empat el vot del president o presidenta dirimeix els resultats.

TEXT PRESENTAT

Article 24. Acta de les sessions
1. L’acta de la sessió recull els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el 

temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut 
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dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació 
succinta del seu parer.

2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot parti-
cular que s’ha d’incorporar al text de l’acord.

3. Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari o se-
cretària tècnica, amb el vistiplau del president o presidenta.

TEXT PRESENTAT

Article 25. Portal de la Comissió
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de crear 

un portal que ha de complir les obligacions de transparència previstes a l’article 6 
de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.

2. El portal de la Comissió difon, en tot cas, la informació següent:
a) La descripció de la naturalesa i la missió de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública.
b) Les dades de contacte, els canals disponibles per a les persones per a adre-

çar-s’hi i els requisits que han de complir les comunicacions electròniques d’acord 
amb la naturalesa o l’objecte que tinguin en cada cas.

c) L’estructura organitzativa interna de la Comissió, amb la identificació dels 
membres i, si escau, dels responsables dels seus òrgans o unitats i llur perfil i tra-
jectòria professionals.

d) Les funcions que té atribuïdes.
e) Les retribucions i les dades dels llocs de treball de les persones que desenvo-

lupen les seves funcions a la Comissió.
f) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa 

sobre el règim d’incompatibilitats.
g) La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.
h) La normativa en matèria d’accés a la informació i les normes internes d’orga-

nització i funcionament de la Comissió.
i) Les instruccions, les directives i les recomanacions aprovades per la Comissió.
j) La informació relativa als procediments amb mediació i de resolució ordinària 

de les reclamacions, amb indicació dels terminis, el sentit del silenci i els recursos 
que es poden interposar amb relació a les resolucions de la Comissió.

k) Els acords adoptats i les resolucions dictades per la Comissió i, si s’escau, els 
supòsits en què els seus requeriments hagin estat desatesos pels subjectes obligats. 
En aquest darrer cas, la informació no ha d’incloure dades personals i s’ha de su-
primir si cessa l’incompliment o si l’obligació de compliment decau en virtut d’una 
resolució judicial.

l) Les sentències judicials dictades en relació amb els acords de mediació i les 
resolucions de la Comissió.

m) El pressupost i les dades relatives a la seva execució.
n) El cost de les campanyes institucionals que impulsi la Comissió.
o) El cost dels viatges dels membres de la Comissió per l’assistència a les reu-

nions amb altres òrgans i organismes de garantia del dret d’accés a la informació 
pública i actes oficials anàlegs.

p) L’agenda oficial del president o presidenta i, si escau, del vicepresident o vice-
presidenta, de la Comissió.

q) La informació relativa a la planificació i programació de l’activitat de la Co-
missió.

r) La memòria d’activitats.
s) El quadre de classificació de la documentació produïda per la Comissió.
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t) L’enllaç als organismes i òrgans anàlegs o amb els quals es coordina o col·labo-
ra, ordenats temàticament, al Portal de la Transparència de la Generalitat i, si escau, 
a altres portals relacionats amb la transparència i l’accés a la informació, així com 
als recursos telemàtics a disposició dels ciutadans en aquests àmbits.

u) Qualsevol altra informació que la Comissió determini.
3. En el cas de la informació inclosa en les lletres j) i k), la informació no ha d’in-

cloure dades o referències personals.
4. El portal de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 

ha d’incloure un avís amb la informació següent:
a) La data de la darrera actualització i la data en què s’ha de tornar a actualitzar 

la informació.
b) La reutilització lliure de la informació sotmesa a les condicions previstes a 

l’article 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació i bon govern.

c) El nom del fitxer, amb la indicació de l’òrgan responsable, on s’integren les da-
des personals facilitades en ocasió de les comunicacions i reclamacions que s’adre-
cen a la Comissió, així com la indicació del responsable del fitxer i del lloc i els mit-
jans disponible per a la persones interessades a exercir, si s’escau, els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició.

d) Els límits aplicables a les obligacions de transparència.
e) Els canals perquè les persones es puguin adreçar a la Comissió.
5. El portal de la Comissió s’integra al Portal de la Transparència.
6. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública difon a tra-

vés del seu portal les preguntes més freqüents relacionades amb el compliment i la 
garantia de l’accés a la informació pública.

TEXT PRESENTAT

Article 26. Publicitat dels acords i les resolucions
1. Els acords i les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública s’han de publicar en el seu portal en el termini màxim de quinze 
dies, un cop hagin estat notificats a les persones interessades i als subjectes inclosos 
a l’article 3 afectats.

2. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen prèvia dissociació 
de les dades personals o de la informació que es trobi afectada per un límit d’acord 
amb el que preveu l’article 25 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació i bon govern. La Comissió s’ha de pronunciar sobre 
l’abast de l’accés parcial a la informació pública i ha de garantir la reserva de la in-
formació afectada.

3. Els acords de mediació i les resolucions de la Comissió no incorporen la infor-
mació objecte de la reclamació.

4. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen al seu portal ordenats 
temàticament i cronològicament perquè siguin fàcils de localitzar indicant particu-
larment els acords i les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolu-
ció de futures reclamacions. L’ordenació dels acords i les resolucions ha de seguir el 
quadre de classificació documental corporatiu, si se’n disposa, i ha d’incorporar els 
índexs o les guies de consulta corresponents.

5. El portal de la Comissió incorpora un cercador d’acords i resolucions.



BOPC 397
28 d’abril de 2017

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 29 

TEXT PRESENTAT

Article 27. Memòria d’activitats de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’elabo-

rar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació 
de l’accés a la informació a Catalunya.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de pre-
sentar en un acte públic la memòria d’activitats al Parlament i al Síndic de Greuges 
en el termini de dos mesos des de la seva aprovació.

3. La Comissió de Garantia ha de trametre la memòria d’activitats al Govern, 
a les administracions locals catalanes i al Consell de Governs locals, a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

4. La Comissió ha de vetllar perquè el contingut de la memòria d’activitats arribi 
a totes les persones interessades en matèria d’accés a la informació pública.

TEXT PRESENTAT

Article 28. Canals de comunicació
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de posar 

a disposició de les persones els mecanismes de comunicació necessaris per facilitar 
la seva col·laboració en el funcionament i l’activitat de la Comissió i contribuir al 
compliment de la normativa d’accés a la informació pública a través de l’enviament 
de propostes i suggeriments.

Capítol VI. Procediment

Secció 1a. Principis generals

TEXT PRESENTAT

Article 29. Objecte
1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pú-

blica, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions 
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació 
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes.

3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 22
GP de Ciutadans (4)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 29

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pú-
blica, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions 
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació 
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. La sol·li-
citud de remei de l’incompliment en els terminis legals del deure de publicitat proac-
tiva per part de l’interessat que no hagi estat atesa en el moment que l’interessat es 
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dirigeixi a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés s’entendrà com una resolució 
presumpte delegatòria.

Apartat 2
Esmena 23
GP Socialista (3)
D’addició a l’apartat segon de l’article 29

2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes, o quan el seu 
accés vingui determinat pels articles 9 a 16 de la LTAIPBG i altres preceptes legals 
que n’estableixin el deure de publicitat activa.

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 29

2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumpta, o quan el seu ac-
cés vingui determinat pels articles 8 a 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, així com d’altres preceptes legals 
que n’estableixin el deure de publicitat activa.

Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició a l’article 29.2

2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes, o quan el seu 
accés vingui determinat pels articles 9 a 16 de l’LTAIPBG i altres preceptes legals 
m’estableixin el deure de publicitat activa.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 22, 
23, 24 i 25 i el text del projecte, consistent a addicionar un nou apartat a l’article 29, 
amb la redacció següent:

«2 bis. La reclamació també es pot interposar contra les resolucions denegatòries, 
expresses o presumptes, de les sol·licituds dirigides a les administracions públiques 
i els altres subjectes responsables per demanar el compliment de les obligacions de 
publicitat activa que els correspongui d’acord amb la legislació de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern. És aplicable a la presentació, tramitació i 
resolució d’aquestes sol·licituds el mateix règim jurídic establert per a les sol·licituds 
d’accés a la informació pública.»

TEXT PRESENTAT

Article 30. Legitimació
Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública:
a) Les persones sol·licitants d’accés a la informació pública a qui se’ls ha denegat 

totalment o parcialment l’accés a la informació pública per resolució expressa d’un 
dels subjectes inclosos dins l’àmbit d’actuació de la Comissió.

b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució ex-
pressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.

c) Les persones a qui se’ls ha denegat l’accés a la informació per acte presumpte 
per la concurrència d’algun dels límits establerts a la legislació vigent.
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d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per 
l’accés a la informació pública.

e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela 
dels drets, béns o interessos protegits per l’ordenament jurídic.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves lletres
Esmena 26
GP Socialista (4)
D’addició una nova lletra b bis a l’article 30

b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a informació re-
lacionada als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes legals que estableixin el 
deure de fer-ne publicitat activa per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al 
Portal de Transparència.

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició d’una nova lletra b bis a l’article 30

b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a la informació re-
lacionada als article 8 a 15 de la Llei de transparència, accés a la informació i bon 
govern i altres preceptes legals que estableixin el deure de fer-ne publicitat activa 
per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al Portal de Transparència.

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addició d’una nova lletra b a l’article 30

b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a informació re-
lacionada als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes legals que estableixin el 
deure de fer-ne publicitat activa per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al 
Portal de Transparència.

Esmena 29
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova lletra f a l’article 30

f) Les persones a les que no se’ls ha atès una sol·licitud de remei d’un incompli-
ment del deure de publicitat proactiva.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 26, 27, 
28 i 29 i el text del projecte, consistent a afegir una nova lletra c bis a l’article 30, 
amb la redacció següent:

«c bis) Les persones a qui s’ha denegat la sol·licitud per exigir el compliment de 
les obligacions de publicitat activa a què fa referència l’article 29.2 bis.»

TEXT PRESENTAT

Article 31. Interposició de les reclamacions
1. Les reclamacions s’interposen per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fà-

cilment accessible, amb l’ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d’iden-
tificació que s’estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en que s’indica:
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a) La identitat de la persona reclamant i una adreça de contacte, preferentment 
electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la Comissió i la persona re-
clamant.

b) La resolució objecte de reclamació.
c) La raó de la reclamació.
d) Si escau, la sol·licitud de mediació.
2. Les persones físiques també poden presentar la reclamació per qualsevol dels 

mitjans que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, o preceptes que els substitueixin o despleguin.

3. El termini per a la resolució del procediment comença a comptar en la data en 
què la reclamació té entrada al registre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública, sens perjudici de la suspensió procedent en cas de requeri-
ment d’esmena.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 31

1. Les reclamacions s’interposen, preferiblement, per mitjà d’un formulari elec-
trònic senzill […].

Lletra b
Esmena 31
GP Socialista (5)
D’addició a la lletra b de l’apartat primer de l’article 31

b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-
sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació, o la 
identificació de la informació inclosa als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes 
legals que n’estableixin el deure de publicitat activa, que no ha estat publicada al 
Portal de Transparència.

Esmena 32
GP del Partit Popular de Catalunya (16)
D’addició a la lletra b de l’apartat 1, de l’article 31

b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-
sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació o la 
identificació de la informació inclosa als articles 8 a 15 de la Llei de transparència, 
accés a la informació i bon govern, i altres preceptes legals que estableixin el deure 
de publicitat activa, que no ha estat publicada al Portal de Transparència.

Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició a l’article 31.1 lletra b

b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-
sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació, o la 
identificació de la informació inclosa als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes 
legals que n’estableixin el deure de publicitat activa, que no ha estat publicada al 
Portal de Transparència.
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Apartat 2
Esmena 34
GP del Partit Popular de Catalunya (17)
De modificació i supressió de l’apartat 2 de l’article 31

2. La reclamació també es pot per qualsevol dels mitjans que preveuen els arti-
cles 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o preceptes que els 
substitueixin o despleguin.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 31, 32 
i 33 i el text del projecte, consistent a modificar la lletra b, amb la redacció següent:

«b) La resolució objecte de reclamació, l’incompliment material del dret d’accés 
si aquest ha estat reconegut expressament o de manera presumpta o la resolució per 
la qual es denega la publicació de la informació en el Portal de la Transparència.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 30 i 34.

TEXT PRESENTAT

Article 32. Termini
1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-

mació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de:
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública.
b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
c) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una 

resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre 
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del 
termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

d) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter pre-
ferent.

2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de 
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació 
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 35
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió i addició a l’article 32

Article 32. Termini
1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-

mació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de:
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En 

cas que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicional 
única d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió res-
ta obert.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
b) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una 

resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre 
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del 



BOPC 397
28 d’abril de 2017

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 34

termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

c) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter pre-
ferent.

2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de 
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació 
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.

Explicació:
Les modificacions que es proposen a l’article 32 pretenen que davant del silenci 

per part de l’administració en resoldre o notificació defectuosa l’administrat no es 
vegi perjudicat amb terminis més llargs per a poder efectuar la reclamació i defen-
sar els seus drets.

Apartat 1
Lletra a
Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (18)
D’addició a la lletra a, de l’apartat 1 de l’article 32

a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En 
el cas que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicio-
nal única d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió 
resta obert.

Lletres a, b
Esmena 37
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De supressió i addició a l’article 32.1

a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En 
cas que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicional 
única d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió res-
ta obert.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.

Lletra b
Esmena 38
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
De supressió de la lletra b de l’apartat 1, de l’article 32

De tot el text de la lletra.

Addició de nous apartats
Esmena 39
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou apartat a l’article 32

Article 32. Termini
3. La reclamació es pot presentar davant de la Comissió en qualsevol moment: i) en  

cas que la resolució expressa no indiqui el termini o les dades necessàries per a fer 
efectiu el dret a reclamació.

ii) en cas de silenci administratiu.
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Esmena 40
GP Socialista (6)
D’addició d’un apartat tercer a l’article 32

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.

Esmena 41
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 32

3. En el cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des de que s’ha produït el silenci administratiu.

Esmena 42
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
D’addició d’un nou punt a l’article 32

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 35, 36 
i 37 i el text del projecte, consistent a addicionar a la lletra a de l’apartat 1 de l’arti-
cle 32 el text següent:

«a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. Si 
aquesta no conté la indicació per presentar la reclamació a què fa referència la dis-
posició addicional, la notificació només té efectes a partir de la data en què la per-
sona interessada faci actuacions que comportin el coneixement del contingut i abast 
de la resolució objecte de notificació, o interposi qualsevol altre recurs que sigui 
procedent.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 40, 41 
i 42 i el text del projecte, consistent a addicionar un apartat 3 a l’article 32, amb la 
redacció següent:

«3. En cas de resolució presumpta, la reclamació es podria interposar en qualse-
vol moment a partir del dia següent al que, d’acord amb la legislació de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, es produeixin els efectes del silenci 
administratiu.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 38 i 39.

TEXT PRESENTAT

Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de verifi-

car la sol·licitud i pot acordar, si escau cas, la inadmissió de la reclamació o sol·licitar 
a la persona reclamant que esmeni la sol·licitud.

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 
per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts per l’article 33 i la persona interessada, previ requeriment, no esmeni la 
reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de motivar 
la inadmissió i l’ha de comunicar a la persona reclamant.

3. La Comissió comunica l’admissió de les reclamacions a les persones interes-
sades, així com la informació bàsica sobre els procediments disponibles, els tràmits 
que els integren i els terminis per acomplir-los.

4. La Comissió comunica la reclamació a l’òrgan o entitat que va dictar la reso-
lució impugnada i li sol·licita una còpia completa i ordenada de l’expedient, un in-
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forme sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser 
rellevants per a la resolució del procediment de reclamació. La documentació, l’in-
forme i la resta d’informació sol·licitada s’han de trametre a la Comissió en un ter-
mini màxim de quinze dies.

5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de les normes rela-
tives a la protecció de dades, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.

6. La Comissió pot demanar a l’òrgan o entitat afectat les informacions que ha-
gin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la resolució de 
les reclamacions, amb l’adopció de les mesures corresponents per garantir la reserva 
d’aquestes informacions, en la mesura que aquesta reserva sigui exigible. En el cas 
d’informació especialment sensible, l’òrgan o entitat afectada pot proposar de mane-
ra suficientment motivada que els membres de la Comissió de Garantia o el personal 
de suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criteris per 
identificar la informació especialment sensible a aquests efectes.

7. La sol·licitud de dades, informes o d’altra informació permet ampliar el termi-
ni per resoldre fins a un màxim de 15 dies més, d’acord amb allò que estableix l’ar-
ticle 42.9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern, la qual cosa ha d’ésser notificada a totes les parts abans 
que conclogui el termini per a resoldre. La manca de tramesa de la informació o la 
no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta con-
tinuï la tramitació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que resultin 
procedents.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 43
GP Socialista (7)
De modificació de l’apartat segon de l’article 33

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 
per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 33

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 
per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

Esmena 45
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
De modificació de l’article 33.2

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 
per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.
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Esmena 46
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació a l’article 33 apartat 2

Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials.
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 

per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

Explicació:
Els requisits de les reclamacions estan als articles anteriors al 33, per aquest mo-

tiu entenem que s’ha de modificar la referència a l’article 33. També es modifica la 
referència a «persona interessada» per «persona reclamant», i «comunicar» per «no-
tificar» donat que implica millors garanties processals pel reclamant.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 43, 44, 45 i 46.

TEXT PRESENTAT

Article 34. Drets de terceres persones
1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu 
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el 
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que esti-
min oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

2. Si en la tramitació del procediment per l’exercici del dret d’accés hi ha ha-
gut oposició de terceres persones, l’accés a la informació no pot tenir lloc fins que 
hagi finalitzat el procediment de reclamació i una vegada transcorregut el termini 
per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en 
cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures 
cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte 
administratiu.

3. La Comissió ha comunicar en el termini màxim de cinc dies a l’òrgan o entitat 
responsable de la resolució d’accés a la informació la interposició de la reclamació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 47
GP del Partit Popular de Catalunya (22)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 34

1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 
afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
i que les al·legacions de les quals poden resultar determinants del sentit de la reso-
lució, la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim 
de deu dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, 
en el seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que 
estimin oportuns en defensa dels seus drets o interessos.
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Esmena 48
GP de Catalunya Sí que es Pot (14)
De modificació a l’article 34

1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 
afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment, les 
al·legacions de les quals poden resultar determinants del sentit de la resolució, la 
Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu 
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el 
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que esti-
min oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

Addició de nous apartats
Esmena 49
GP Socialista (8)
D’addició un nou apartat 1 bis a l’article 34

Article 34. Drets de terceres persones
1 bis. Les Administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació 

i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en els termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’Administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat reverteixi una complexitat especial, la Comissió pot ampliar per quinze 
dies el termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmena 50
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 34

1 bis. Les Administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació 
i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en els termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’Administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat reverteixi una complexitat especial, la Comissió pot ampliar per quinze 
dies el termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmena 51
GP de Catalunya Sí que es Pot (15)
D’addició d’un nou punt 1bis a l’article 34

1 bis. Les Administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació 
i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en els termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’Administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat reverteixi una complexitat especial, la Comissió pot ampliar per quinze 
dies el termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 49, 50 i 51.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 47 i 48.
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TEXT PRESENTAT

Article 35. Tramitació de les reclamacions
La tramitació de les reclamacions es pot fer mitjançant els procediments se-

güents:
a) Procediment amb mediació.
b) Procediment amb resolució.

Secció 2a. Procediment amb mediació

TEXT PRESENTAT

Article 36. Principis de la mediació
El procediment amb mediació ha de garantir els següents principis:
a) Voluntarietat. Les persones sol·licitants i les terceres persones afectades són 

lliures d’acollir-se al procediment amb mediació i també de desistir-ne en qualsevol 
moment. L’Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l’accep-
ten.

b) Imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora exerceix la seva funció amb 
imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora ha de garantir la igualtat entre totes 
les parts del procediment amb mediació.

c) Confidencialitat. Les persones que intervenen en el procediment amb media-
ció no poden revelar cap informació que coneguin en el desenvolupament del pro-
cediment amb mediació.

d) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exi-
gències de la bona fe.

TEXT PRESENTAT

Article 37. La persona mediadora
1. La persona mediadora és l’encarregada de facilitar el diàleg i la comunicació 

entre les parts del procediment amb mediació i d’ajudar-les a què arribin a acords 
sobre l’accés a la informació.

2. La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts tinguin la informació i l’as-
sessorament necessari per tal que puguin assolir els acords de manera lliure i cons-
cient.

3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’acord amb el que preveuen les 
seves normes internes.

4. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de 
deliberació o proposta d’acord que posi fi al procediment amb resolució de la Co-
missió.

5. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol mo-
ment per la manca de col·laboració de la persona sol·licitant o de les terceres perso-
nes afectades o quan consideri que no és possible assolir un acord entre les parts. 
El tancament d’aquest procediment s’ha de comunicar a totes les parts, de forma 
autònoma o quan se’ls informa de l’inici del procediment de resolució, d’acord amb 
l’article 46 d’aquest Reglament.
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TEXT PRESENTAT

Article 38. Lloc de realització de la mediació
Les sessions de mediació es poden realitzar als llocs següents:
a) A la seu de la Comissió.
b) A la seu del subjecte afectat per la reclamació, si així ho accepten les parts i 

es garanteixen la neutralitat i imparcialitat inherents al procediment amb mediació.
c) A través de mitjans electrònics, sempre que es garanteixi l’autenticació i iden-

tificació de les persones i els subjectes participants, la constància de les comunica-
cions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transme-
sos, i d’acord amb allò que preveu l’article 23 d’aquest Reglament.

TEXT PRESENTAT

Article 39. Inici de la mediació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’infor-

mar a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades sobre el procediment 
amb mediació. Aquesta informació, que ha d’ésser inclosa al portal de la Comissió, 
ha d’adjuntar el manual que, a tal efecte, elabori la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública

2. La persona reclamant i les parts afectades poden sol·licitar tramitar la recla-
mació mitjançant el procediment amb mediació:

a) En la sol·licitud de reclamació.
b) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de l’admissió de la recla-

mació.
c) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de la reclamació als tercers 

afectats.
3. Els serveis competents de la Comissió han de comunicar la sol·licitud de me-

diació a l’Administració i a les altres persones interessades, les quals disposaran de 
cinc dies per acceptar el procediment amb mediació.

4. Quan hi hagi una pluralitat de persones afectades, la persona mediadora pot 
proposar que es nomeni un representant.

TEXT PRESENTAT

Article 40. Sessió de mediació
1. La sessió de mediació pot finalitzar amb acord, sense acord però convocant 

una nova sessió o sense acord donant per finalitzat el procediment amb mediació.
2. L’acta de la sessió de mediació ha de recollir de manera clara i concisa, si n’hi 

ha, els acords assolits. L’acta de la sessió de mediació ha de ser signada per les parts.
3. La sessió de mediació s’ha de realitzar en el termini de deu dies des de l’ac-

ceptació de la mediació per les parts.

TEXT PRESENTAT

Article 41. Acord de mediació
1. L’acord de mediació ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Abast de l’accés a la informació.
b) Termini per al compliment.
c) Condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
2. L’acord de mediació no pot ésser contrari a l’ordenament jurídic.
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3. L’acta que reculli l’acord ha de ser signada per la persona reclamant, per l’òr-
gan o entitat afectada i, si escau, per les terceres persones que hagin participat en el 
procediment amb mediació.

4. En els supòsits en què s’assoleixi un acord, la Comissió dicta una resolució per 
la qual es disposa que l’acta final de mediació sigui executada en els termes i termi-
nis previstos i es declara conclòs el procediment. Aquesta resolució s’ha de dictar en 
el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació, sens perjudici de la 
suspensió del termini per resoldre durant el temps que duri la mediació.

Secció 3a. Procediment amb resolució

TEXT PRESENTAT

Article 42. Inici del procediment amb resolució
El procediment ordinari amb resolució s’inicia en els casos següents:
a) Quan la persona reclamant o les terceres persones afectades no sol·liciten o no 

accepten la mediació.
b) Quan les parts del procediment amb mediació no assoleixen un acord en el 

termini d’un mes des què s’ha acceptat el procediment amb mediació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 52
GP Socialista (9)
De modificació de l’article 42

Article 42. Inici del procediment amb resolució
El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la Recla-

mació. La mediació, si s’hi opta, el suspèn per un termini d’un mes, transcorregut el 
qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a Resolució.

Esmena 53
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
De modificació de l’article 42

Article 42. Inici del procediment amb resolució
1. El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la re-

clamació.
2. La mediació, si s’hi opta, el suspèn per un termini d’un mes, transcorregut el 

qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a Resolució.

Esmena 54
GP de Catalunya Sí que es Pot (16)
De modificació de l’article 42

Article 42. Inici del procediment amb resolució
El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la Recla-

mació. La Mediació, si s’hi opta, el suspèn per un termini d’un mes, transcorregut el 
qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a Resolució.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 52, 53 i 54.
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TEXT PRESENTAT

Article 43. Tramitació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’orde-

nar l’inici del procediment amb resolució.
2. La Comissió informa a les persones interessades de l’inici del procediment de 

resolució, del termini màxim de resolució i del sentit del silenci, així com del seu 
dret a presentar les al·legacions que estimin convenients i els trasllada la documen-
tació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el cas de 
terceres persones afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. 
La comunicació a les persones interessades i, si escau, a terceres persones interessa-
des, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la 
tramitació del procediment.

3. La persona reclamant i les terceres persones afectades poden presentar en el 
termini de deu dies les al·legacions i els documents que estimin oportuns en defensa 
dels seus drets i interessos.

4. Les parts no poden aportar al procediment amb resolució cap informació o 
opinió que hagin conegut en el si del procediment amb mediació, excepte que hi 
hagi acord al respecte.

5. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les da-
des que consideri necessaris per fonamentar la seva resolució a les entitats o les per-
sones que puguin aportar una informació adequada per a la millora de la qualitat 
de la resolució.

6. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha fonamentat en la protecció de 
dades personals, la Comissió ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.

7. Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d’audiència i per la recepció dels 
informes, el membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública a qui correspongui, amb la intervenció de la unitat de tramitació i assessora-
ment jurídic, ha de redactar la proposta de resolució i l’ha d’elevar a la consideració 
del ple en el termini de 15 dies.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 43

2. La Comissió informa a les persones interessades, en el termini de cinc dies de 
de l’admissió a tràmit de la reclamació, de l’inici del procediment de resolució, del 
termini màxim de resolució i del sentit del silenci, així com del seu dret a presen-
tar les al·legacions que estimin convenients, a accedir a l’expedient i els trasllada la 
documentació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el 
cas de terceres persones afectades, […].

Esmena 56
GP de Catalunya Sí que es Pot (17)
D’addició i supressió a l’article 43.2

2. La Comissió informa a les persones interessades en el termini de 5 dies des de 
l’admissió a tràmit, de l’inici del procediment de resolució, del termini màxim de 
resolució i del sentit del silenci, així com del seu dret a presentar les al·legacions que 
estimin convenients i accedir a l’expedient i consultar-hi i els trasllada la documen-
tació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el cas de 
terceres persones afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. 
La comunicació a les persones interessades i, si escau, a terceres persones interessa-
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des, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la 
tramitació del procediment.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 55, 56 
i el text del projecte amb el redactat següent:

2. La Comissió ha d’informar les persones interessades, en el termini de cinc 
dies des de l’admissió a tràmit, del termini de resolució i del sentit del silenci, i tam-
bé del seu dret a presentar les al·legacions que considerin pertinents i a accedir a 
l’expedient i consultar la documentació aportada per l’Administració pública. Si hi 
ha terceres persones afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de recla-
mació. La comunicació a les persones interessades i, si escau, a terceres persones 
interessades, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsa-
ble de la tramitació del procediment.

TEXT PRESENTAT

Article 44. Resolució de la reclamació
1. La resolució de la reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment 

o parcial, la sol·licitud de reclamació, anul·lant, totalment o parcial, la resolució ob-
jecte de la reclamació.

2. La resolució ha d’ésser motivada i s’ha de basar en l’aplicació de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i en la resta de l’ordenament jurídic.

3. En el cas que la resolució estimi, totalment o parcial, la reclamació ha d’indi-
car com a mínim l’abast de l’accés a la informació, el termini per al compliment i les 
condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.

4. La resolució s’ha de notificar a la persona reclamant, a l’òrgan o entitat afec-
tada i a totes les terceres persones afectades que hagin participat en el procediment.

TEXT PRESENTAT

Article 45. Termini i sentit del silenci
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dic-

tar i notificar la resolució en el termini de dos mesos des de la presentació de recla-
mació.

2. El termini establert en l’apartat 1 d’aquest article pot ser ampliat fins a un mà-
xim de quinze dies en el cas que s’hagin demanat informes o dades d’acord amb el 
que estableixen els articles 35 i 46 d’aquest Reglament. La Comissió ha de comuni-
car les ampliacions que acordi a totes les parts abans que conclogui el termini per 
a resoldre.

3. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini establert en els apartats 
anteriors, es pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obli-
gada a resoldre-la expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació 
al sentit del silenci.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 57
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió de l’article 45

De tot el text de l’article.

Explicació:
Entenem que els terminis i el sentit del silenci en aquest casos ja queda previst a 

l’article 42 de la Llei de Transparència.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 57 i el 
text del projecte, amb la redacció següent:

«Article 45. Termini i sentit del silenci
»1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dic-

tar i notificar la resolució en els termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

»2. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini legalment establert, es 
pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resol-
dre-la expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació al sentit 
del silenci.»

TEXT PRESENTAT

Article 46. Recurs contra la resolució de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica únicament es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Secció 4a. Execució dels acords de mediació i de les resolucions

TEXT PRESENTAT

Article 47. Formalització de l’accés
1. L’acord de mediació o la resolució han d’indicar l’abast, el termini i la forma 

de l’accés a la informació.
2. En el cas de tramitació de la reclamació pel procediment de resolució, si en el 

procediment de resolució hi hagués hagut l’oposició de terceres persones, l’accés a la 
informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a inter-
posar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi 
presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures cautelars de sus-
pensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acord o la resolució.

TEXT PRESENTAT

Article 48. Seguiment
Les administracions públiques i els subjectes inclosos en l’article 3 han de comu-

nicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actua-
cions dutes a terme per executar els acords de mediació i per a donar compliment a 
les resolucions dictades per la Comissió, en el termini dels quinze dies següents a que 
els hagin estat comunicats.



BOPC 397
28 d’abril de 2017

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 45 

TEXT PRESENTAT

Article 49. Incompliment
1. En cas d’incompliment de l’acord de mediació o de les resolucions de la Co-

missió en el termini establert en cada cas, les persones interessades ho poden co-
municar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública perquè 
aquesta en requereixi el compliment.

2. La desatenció dels requeriments de la Comissió pot donar lloc a l’exigència 
de responsabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquest 
efecte, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents 
per a ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa refe-
rència l’article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

Secció 5a. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions

TEXT PRESENTAT

Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
1. Els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador 

previst al capítol II títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i els òrgans competents per instruir-lo 
poden sol·licitar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
un informe per contribuir a la determinació del subjecte responsable de les infrac-
cions tipificades.

2. La sol·licitud d’informe ha d’incorporar una exposició dels fets imputats, la 
infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre els 
quals se sol·licita el pronunciament de la Comissió. La sol·licitud d’informe també 
ha d’aportar la normativa reguladora de l’organització administrativa i els actes que 
hagin pogut incidir en la titularitat o l’exercici de la competència controvertida.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’emetre 
l’informe en el termini de quinze dies.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)
De supressió i addició a l’article 50

Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
1. La Comissió ha d’instar els òrgans competents a que fa referència l’article 86 

LTAIPBG per incoar el procediment sancionador previst en aquella llei si en l’exer-
cici de les seves funcions coneix de la comissió d’una falta tipificada com a greu o 
molt greu per aquella llei.

2. L’òrgan requerit per a la incoació del procediment sancionador ha d’informar 
la Comissió de la seva tramitació o, per al cas que decideixi no incoar-lo, ho ha de 
resoldre motivadament i comunicar-ho a la Comissió

3. La Comissió informarà el Parlament de les infraccions detectades i del resul-
tat de les sol·licituds.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 58.
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Capítol VII. Mitjans

TEXT PRESENTAT

Article 51. Suficiència de mitjans
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar dels mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l’exercici cor-
recte de les seves funcions amb independència orgànica i funcional.

2. El Govern ha de dotar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informa-
ció Pública dels mitjans personals i materials necessaris per garantir la seva inde-
pendència orgànica i funcional en l’exercici de les seves funcions.

3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, la Comissió proposa anualment els 
recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat en funció de les reclamacions 
tramitades i de l’activitat desenvolupada. La Comissió pot adoptar una instrucció amb 
els indicadors a seguir per definir la proposta.

4. La Comissió, a través del seu president o presidenta, formula davant del depar-
tament de l’Administració de la Generalitat esmentat a l’article 4 la proposta anual 
de mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici adequat de les seves fun-
cions.

5. La Comissió realitza la proposta dels mitjans d’acord amb el calendari fixat 
per les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Article 52. Mitjans econòmics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova 

anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que deter-
minen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està sot-
mesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització 
dels mitjans provinents de la seva Administració.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 59
GP Socialista (10)
D’addició a l’apartat primer de l’article 52

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova 
anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que deter-
minen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el 
pressupost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins del pressu-
post del departament de la Generalitat al qual resta adscrit.

Esmena 60
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 52.1

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova 
anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que deter-
minen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el 
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pressupost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins del pressu-
post del departament de la Generalitat al qual resta adscrit.

Esmena 61
GP de Ciutadans (2)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 52

Article 52. Mitjans econòmics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova 

anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que deter-
minen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. En cas que l’avant-
projecte de pressupost no sigui inclòs al projecte de llei de pressupostos per part del 
Govern de la Generalitat, aquest últim haurà d’explicar en una memòria adjunta els 
motius pels quals no adopta en la seva integritat aquest avantprojecte.

Apartat 2
Esmena 62
GP Socialista (11)
D’addició a l’apartat segon de l’article 52

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual resta 
adscrita per a la tramitació de les actuacions que se’n derivin.

Esmena 63
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió i addició a l’article 52.2

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya. i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual res-
ta adscrita per a la tramitació de les actuacions que se’n derivin.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 59, 60, 61, 62 i 63.

TEXT PRESENTAT

Article 53. Mitjans personals
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar del personal suficient per a l’exercici correcte de les seves funcions, el qual 
s’organitza d’acord amb les directrius del president o presidenta de la Comissió.

2. Els llocs de treball a la Comissió consten a la relació de llocs de treball del 
departament esmentat a l’article 4, amb la naturalesa, la denominació, el nombre de 
places per grups i nivells, la forma de provisió i la resta d’elements que cal inclou-
re-hi, determinats d’acord amb la normativa aplicable al personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat.
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ESMENES PRESENTADES

Addició d’un nou article
Esmena 64
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article 53 bis

Article 53 bis. Deure de col·laboració de l’Administració de la Generalitat
1. Quan sigui necessari per la efectivitat de les seves funcions, la Comissió po-

drà demanar la col·laboració del personal i/o la utilització dels mitjans materials de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual haurà d’atendre la seva pe-
tició o raonar justificadament la seva negativa i fer pública la seva decisió.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 64.

TEXT PRESENTAT

Article 54. Mitjans materials
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar de l’espai, els mitjans tècnics i els recursos documentals suficients per poder 
dur a terme correctament la seva activitat i per poder tramitar adequadament els 
procediments.

2. El règim patrimonial de la Comissió és el que estableix la legislació de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

3. El règim jurídic de contractació de la Comissió és el que estableix la legislació 
de contractes del sector públic.

Capítol VIII. Relacions Institucionals

TEXT PRESENTAT

Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens 
locals
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona 

amb l’Administració de la Generalitat per mitjà del conseller o consellera responsa-
ble del departament esmentat a l’article 4.

2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb reso-
lució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de la 
unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa refe-
rència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea 
la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona 
amb els ens locals mitjançant el president de la corporació, tret que designin un altre 
òrgan o unitat per canalitzar la comunicació amb la Comissió.

4. La resta de subjectes inclosos a l’article 3 han d’identificar la persona, unitat o 
òrgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública. En el seu defecte, la Comissió es comunica amb el seu màxim 
responsable.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 65
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació de l’article 55 apartat 2

Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals
2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb reso-

lució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de 
la unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa 
referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es 
crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert o amb qui 
determini la pròpia Administració de la Generalitat en cas de què es modifiqui l’es-
mentat decret.

Explicació:
Entenem que el reglament ha de tenir un caràcter permanent i que no ha d’estar 

sotmès a puntuals modificacions per temes d’organització interna del Govern. Per 
aquest motiu afegim que en cas de modificar-se la unitat d’informació del departa-
ment o entitat afectat per la reclamació a què fa referència la disposició addicional 
del Decret 233/2016 no sigui necessària la modificació d’aquest reglament.

Finalment volem deixar constància que la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública –GAIP–  en data 20 de juliol de 2016 va entrar al re-
gistre del Parlament de Catalunya un escrit aportant propostes d’esmenes al text del 
decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública a l’objecte de garantir la independència de la Comissió, la 
millora del règim de garantia del dret d’accés a la informació i per tal de millorar i 
clarificar el redactat.

Algunes de les esmenes proposades pel GAIP aquest Grup Parlamentari les ha 
recollit total o parcialment.

Altres esmenes proposades entenem que modifiquen la llei i no son pròpies d’un 
desenvolupament reglamentari com és aquest tràmit.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 65.

TEXT PRESENTAT

Article 56. Coordinació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir 
l’aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les re-
gles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.

TEXT PRESENTAT

Article 57. Relacions amb els organismes de garantia del dret d’accés a 
la informació pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot col·labo-

rar amb altres organismes de garantia del dret d’accés a la informació pública i amb 
altres organismes amb funcions anàlogues.
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Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Única. Indicació de la via de reclamació davant la Comissió
La notificació de les resolucions adoptades per les administracions públiques o 

pels altres subjectes inclosos a l’article 3 en matèria de dret d’accés a la informació 
pública han d’indicar a les persones interessades la possibilitat de presentar una re-
clamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
amb la informació complementària que correspongui.

TEXT PRESENTAT

Disposicions transitòries

Primera. Mandat inicial dels membres de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
1. La primera renovació parcial dels membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública es realitza en finalitzar el mandat de cinc anys.
2. Dos mesos abans de finalitzar el mandat dels primers membres de la Comissió 

de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’ha de realitzar un sorteig per 
determinar els dos membres que continuaran en el càrrec.

3. En el cas que el president finalitzi el seu mandat, d’acord amb el procediment 
establert en l’apartat anterior, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública ha d’escollir un nou president d’acord amb el procediment previst a 
l’article 15.

Segona. Revisió i adaptació de mitjans
Una vegada hagi transcorregut un any des de la primera constitució efectiva de 

la Comissió, i a proposta d’aquesta, el departament esmentat a l’article 4 d’aquest 
Reglament, ha de revisar l’adequació dels mitjans adscrits a la Comissió i el seu mo-
del organitzatiu, a la vista de les dades i els indicadors objectius de la seva finalitat, 
amb la finalitat d’adaptar-los, si escau, a les seves necessitats, supòsit en el qual s’ha 
de procedir a tramitar les propostes de modificació que corresponguin davant els 
òrgans competents.

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-

blica i bon govern, ha configurat un sistema de garanties del dret d’accés a la infor-
mació pública en el que, per la seva novetat en el nostre sistema institucional, desta-
ca la creació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan en-
carregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la Llei reconeix a to-
tes les persones d’accedir a la informació pública i, per tant, en constitueix una peça 
clau. La Comissió es designada pel Parlament de Catalunya, gaudeix de plena inde-
pendència orgànica i funcional i resta adscrita al departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria de polítiques de transparència. El Govern l’ha 
de dotar dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves 
funcions, respectant-ne sempre la independència orgànica i funcional.

La reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública s’erigeix com un mecanisme voluntari, àgil i gratuït que persegueix donar 
una resposta adequada a les demandes d’informació, però també a la protecció d’al-
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tres béns, drets i interessos amb els que eventualment pugui entrar en conflicte, per 
part d’un òrgan independent i imparcial com estableix el Conveni del Consell de 
Europa de 2009 sobre accés als documents públics.

El Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica que s’aprova per mitjà d’aquest Decret té com a objectiu garantir i potenciar 
la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l’àmbit funcio-
nal que li correspon, així com l’estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui 
exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 41.2 i a 
la disposició final tercera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i d’acord amb el procediment establert 
pel primer d’aquests preceptes.

L’article únic disposa l’aprovació del Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública, el qual s’estructura en vuit capítols. El capítol 
I conté les disposicions generals que persegueixen garantir la independència orgà-
nica i funcional de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públi-
ca. El capítol II defineix les funcions de la Comissió per vetllar pel compliment i la 
garantia del dret d’accés a la informació pública. El capítol III regula la composició 
de la Comissió, el mandat, la pèrdua de la condició de membre i els drets i deures 
dels seus membres. El capítol IV defineix l’organització de la Comissió, mentre que 
el capítol V estableix les seves normes de funcionament, on destaca el paper dels 
mitjans electrònics en el desenvolupament de la seva activitat. El capítol VI regula 
els procediments mitjançant els quals es poden tramitar les reclamacions que s’in-
terposin contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la infor-
mació, punt on destaca particularment, per la seva novetat, la regulació del proce-
diment amb mediació que persegueix que les parts construeixin per elles mateixes 
una solució a la controvèrsia relativa a l’accés a la informació pública. En el cas en 
què les parts no acceptin la mediació o no s’arribi a un acord, se seguirà el proce-
diment amb resolució. El capítol VII regula els mitjans a disposició de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per al correcte exercici de les 
seves funcions que han de garantir la seva independència orgànica i funcional i el 
capítol VIII estableix els canals a través els que es duen a terme les seves relacions 
institucionals.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim ju-
rídic i procediment de les administracions públiques catalanes, d’acord amb l’article 
159.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en línia amb el que estableix en ma-
tèria de transparència l’article 71.4 del mateix text estatutari, de conformitat amb la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta del Conseller del departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, d’acord amb l’informe del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto:

TEXT PRESENTAT

Article únic
S’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informa-

ció Pública, el text del qual s’insereix a continuació.
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Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
Els ponents
Lluís M. Corominas i Díaz, Marina Bravo Sobrino, Eva Granados Galiano,  

Albano Dante Fachin Pozzi, Juan Milián Querol, Anna Gabriel i Sabaté

Annex

Text del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública  
amb la incorporació de les recomanacions que proposa la ponència  
(les recomanacions es destaquen en negreta)
Tram. 259-00001/11

Decret  /2017, de  , pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del dret d’accés a la informació pública

Preàmbul
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-

blica i bon govern, ha configurat un sistema de garanties del dret d’accés a la infor-
mació pública en el que, per la seva novetat en el nostre sistema institucional, desta-
ca la creació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan en-
carregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la Llei reconeix a to-
tes les persones d’accedir a la informació pública i, per tant, en constitueix una peça 
clau. La Comissió es designada pel Parlament de Catalunya, gaudeix de plena inde-
pendència orgànica i funcional i resta adscrita al departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria de polítiques de transparència. El Govern l’ha 
de dotar dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves 
funcions, respectant-ne sempre la independència orgànica i funcional.

La reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública s’erigeix com un mecanisme voluntari, àgil i gratuït que persegueix donar 
una resposta adequada a les demandes d’informació, però també a la protecció d’al-
tres béns, drets i interessos amb els que eventualment pugui entrar en conflicte, per 
part d’un òrgan independent i imparcial com estableix el Conveni del Consell de 
Europa de 2009 sobre accés als documents públics.

El Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica que s’aprova per mitjà d’aquest Decret té com a objectiu garantir i potenciar 
la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l’àmbit funcio-
nal que li correspon, així com l’estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui 
exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 41.2 i a 
la disposició final tercera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i d’acord amb el procediment establert 
pel primer d’aquests preceptes.
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L’article únic disposa l’aprovació del Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública, el qual s’estructura en vuit capítols. El capítol 
I conté les disposicions generals que persegueixen garantir la independència orgà-
nica i funcional de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públi-
ca. El capítol II defineix les funcions de la Comissió per vetllar pel compliment i la 
garantia del dret d’accés a la informació pública. El capítol III regula la composició 
de la Comissió, el mandat, la pèrdua de la condició de membre i els drets i deures 
dels seus membres. El capítol IV defineix l’organització de la Comissió, mentre que 
el capítol V estableix les seves normes de funcionament, on destaca el paper dels 
mitjans electrònics en el desenvolupament de la seva activitat. El capítol VI regula 
els procediments mitjançant els quals es poden tramitar les reclamacions que s’in-
terposin contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la infor-
mació, punt on destaca particularment, per la seva novetat, la regulació del proce-
diment amb mediació que persegueix que les parts construeixin per elles mateixes 
una solució a la controvèrsia relativa a l’accés a la informació pública. En el cas en 
què les parts no acceptin la mediació o no s’arribi a un acord, se seguirà el proce-
diment amb resolució. El capítol VII regula els mitjans a disposició de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per al correcte exercici de les 
seves funcions que han de garantir la seva independència orgànica i funcional i el 
capítol VIII estableix els canals a través els que es duen a terme les seves relacions 
institucionals.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim ju-
rídic i procediment de les administracions públiques catalanes, d’acord amb l’article 
159.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en línia amb el que estableix en ma-
tèria de transparència l’article 71.4 del mateix text estatutari, de conformitat amb la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya;

Per tot això, a proposta del Conseller del departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora, d’acord amb l’informe del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
S’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informa-

ció Pública, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Fascicle segon
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Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan 

col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la in-
formació pública a Catalunya, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2. Independència orgànica i funcional
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix les 

seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a 
instruccions jeràrquiques de cap mena.

Article 3. Àmbit d’actuació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública intervé en 

relació amb les actuacions i les omissions en matèria d’accés a la informació pública 
que duen a terme els subjectes següents:

a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Els ens que integren l’Administració local a Catalunya.
c) L’Administració pròpia d’Aran.
d) Els organismes i ens públics de les administracions a què fan referència les 

lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les societats amb participació majoritària o vinculades a les administracions 

a què fan referència les lletres a), b) i c).
f) Les fundacions del sector públic de les administracions a què fan referència 

les lletres a), b) i c).
g) Les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a 

què fan referència les lletres a), b) i c).
h) Els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mer-

cantils en què participa de manera majoritària alguna de les administracions a què 
fan referència les lletres a), b) i c).

i) La resta de subjectes obligats d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici 
de la formalització del corresponent conveni, si escau.

Article 4. Adscripció
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscri-

ta al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de polítiques de transparència.

2. El departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a 
l’apartat anterior ha d’oferir la informació i el suport necessari per garantir el com-
pliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i 
anàlogues per part de la Comissió.

Article 5. Seu
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública té la seu a la 

ciutat de Barcelona, sens perjudici que es pugui reunir a qualsevol altra localitat ca-
talana i d’allò que es preveu per al procediment amb mediació.

Capítol II. Funcions

Article 6. Principis
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir 

les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
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2. La Comissió en el desenvolupament de les seves funcions ha de ponderar rao-
nadament l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets, els béns i els 
interessos protegits per la legislació de transparència i la resta de la legislació vigent.

3. Els actes i acords de la Comissió tenen caràcter tecnicojurídic i han d’ésser 
fonamentats en motivacions d’aquesta naturalesa, sense que en cap cas es puguin 
fonamentar en criteris d’oportunitat o de conveniència.

4. Els subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació han de col·laborar amb 
la Comissió i han de comunicar-li les actuacions fetes per a executar els acords de 
mediació i per donar compliment a les resolucions que hagi dictat, les quals tenen 
caràcter executiu.

5. La Comissió actua sotmesa a la normativa aplicable a les Administracions 
públiques.

Article 7. Funcions
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública vetlla pel 

compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública mitjançant la me-
diació i la resolució de les reclamacions i l’assessorament, la formulació de propos-
tes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el 
compliment i les garanties de l’accés a la informació pública.

2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:
a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l’article 

3 relacionats amb el dret d’accés a la informació pública en els termes previstos en 
aquest Reglament.

b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les 
comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació 
pública.

c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la infor-
mació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la 
Llei atribuïda al Síndic de Greuges.

d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa 
a l’accés a la informació, sens perjudici de l’adopció de les mesures de coordinació 
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental previstes a l’article 59 d’aquest decret.

e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment 
del dret d’accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tra-
mitat.

f) Emetre informes en relació amb els conflictes d’atribucions que es puguin sus-
citar en relació als responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) Elaborar estudis i anàlisis per millorar el coneixement de l’aplicació de la le-
gislació vigent en matèria d’accés a la informació a partir de les reclamacions que 
hagin estat tramitades per la Comissió.

h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les Administraci-
ons públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d’accés a la informació 
pública o que, a criteri de l’òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una inci-
dència rellevant.

i) Atendre les consultes que amb caràcter facultatiu i no vinculant puguin formu-
lar els subjectes esmentats a l’article 3 sobre la transparència i el compliment i les 
garanties del dret d’accés a la informació pública. No poden ésser objecte de con-
sulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte 
de reclamació davant la Comissió.

j) Impulsar accions de difusió sobre l’accés a la informació i del sistema de ga-
ranties del dret d’accés a la informació per assegurar el seu compliment.
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k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreça-
des als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres 
subjectes inclosos a l’article 3, així com a les persones que tenen dret d’accedir a la 
informació pública sobre el compliment i les garanties del dret d’accés a la infor-
mació pública.

l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les recla-
macions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per via 
de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, als efectes previstos per l’article 
8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix 
les funcions recollides en l’apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuï-
des les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu 
àmbit d’actuació, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

4. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’impul-
sar els mecanismes necessaris per garantir l’adequada col·laboració d’acord amb el 
que preveu el capítol VIII.

Capítol III. Composició

Article 8. Membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és integra-

da per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la 
determinació del nombre de membres així com la seva designació.

2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o 
gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb 
més de deu anys d’experiència professional.

3. La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere.

Article 9. Procediment de designació
1. El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Reglament del Parla-
ment de Catalunya.

2. Les designacions dels membres de la Comissió s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Article 10. Mandat
1. El mandat dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-

formació Pública és per un període de cinc anys no renovables.
2. La Comissió es renova parcialment cada dos anys i mig.
3. Els membres de la Comissió es mantenen en el càrrec fins que prenen posses-

sió els nous membres.
4. En el cas de vacant sobrevinguda d’un membre de la Comissió, el president o 

la presidenta ho ha de posar en coneixement del Parlament, el qual designa un nou 
membre per a la resta del mandat. Els membres de la Comissió que siguin designats 
per cobrir una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar, 
excepcionalment i per una única vegada, a la seva renovació.

5. Dos mesos abans de la finalització del mandat, el president o la presidenta ha 
de comunicar al Parlament de Catalunya que el mandat dels membres de la Comis-
sió és a punt d’expirar.
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6. El President o presidenta de la Comissió ha d’informar la persona titular del 
departament de l’Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circums-
tàncies previstes en els apartats 4 i 5 d’aquest article.

Article 11. Dedicació i incompatibilitats
1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica han d’exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
2. El càrrec de membre de Comissió resta assimilat a la condició d’alt càrrec a 

efectes retributius i protocol·laris i resta subjecte al règim d’incompatibilitats previst 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern.

Article 12. Pèrdua de la condició de membre
1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica en perden la condició en els casos següents:
a) Expiració del mandat.
b) Renúncia escrita adreçada al Parlament.
c) Incompatibilitat sobrevinguda.
d) Incompliment greu del deures establerts en l’article 13.2 d’aquest decret, en 

l’exercici de les funcions.
e) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació 

absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
f) Incapacitat permanent.
g) Arribar a l’edat de 70 anys
h) Defunció
2. En el cas que la causa que determini la pèrdua de la condició de membre de  

la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública sigui la prevista a la  
lletra d) de l’apartat anterior, l’incompliment ha d’ésser apreciat pel Parlament, prè-
via audiència de la persona afectada. Un cop produït el cessament, el Parlament ini-
cia el procés de designació d’un nou membre d’acord amb el que preveu l’article 9.

Article 13. Drets i deures
1. Constitueixen drets dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública:
a) Exercir les funcions amb plena independència sense rebre cap instrucció o 

indicació.
b) Obtenir la informació i el suport necessari per a complir les funcions assig-

nades.
c) Rebre amb l’antelació mínima de quaranta-vuit hores la informació necessària 

per poder participar adequadament en les sessions de la Comissió.
d) Participar amb veu i vot en les sessions de la Comissió i, si escau, formular 

un vot particular.
e) Proposar les actuacions que considerin necessàries o convenients per garantir 

el compliment de les funcions de la Comissió.
f) Rebre la remuneració que correspongui per l’exercici del càrrec.
2. Constitueixen deures dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública:
a) Actuar amb imparcialitat i neutralitat.
b) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d’incompatibilitats.
c) Assistir a les sessions de la Comissió i participar de les deliberacions. Els 

membres de la Comissió han d’excusar l’assistència amb l’antelació suficient quan 
no hi puguin assistir. La no assistència a tres sessions consecutives o sis d’alternes 
durant quatre mesos, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària del 
president o presidenta, pot ésser considerada com un incompliment greu dels deures 
als efectes del previst a l’article 12.
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d) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que se li siguin assignats i 
efectuar-ne la ponència en el ple de la Comissió.

e) Participar en l’elaboració de les recomanacions, suggeriments, informes i es-
tudis i accions de formació i difusió que li siguin assignades d’acord amb el previst 
a l’article 22.

f) Formar part de les ponències especials que es constitueixin.
g) Abstenir-se en els supòsits establerts en la normativa de procediment adminis-

tratiu. El membre obligat a abstenir-se ho ha de comunicar, verbalment o per escrit, 
al president o presidenta, i no pot participar en l’estudi, deliberació i votació de la 
reclamació o assumpte que l’hagi originat.

h) Guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i el contin-
gut de les resolucions fins que no siguin públiques i, sempre, respecte al sentit de les 
deliberacions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

i) Guardar reserva sobre qualsevol informació a què hagi tingut accés per raó de 
les seves funcions.

3. Els deures indicats en les lletres a), g), h) i i) de l’apartat anterior són aplicables 
a tot el personal adscrit a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública.

4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica compten per a l’exercici de les seves funcions amb l’assistència del secretari o 
secretària tècnica i del personal adscrit als àmbits d’actuació i a la resta de serveis 
de la Comissió.

Capítol IV. Organització

Article 14. Organització de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està integrada 

pels òrgans següents:
a) President o presidenta.
b) Vicepresident o vicepresidenta, si escau.
c) Ple.

Article 15. President o presidenta
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de no-

menar per majoria absoluta del seus membres el president o presidenta. L’elecció del 
president o presidenta s’ha de produir cada vegada que la Comissió sigui renovada 
parcialment, d’acord amb el que preveu l’article 10.2.

2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:
a) Representar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
b) Nomenament, si escau, del vicepresident o vicepresidenta.
c) Planificar, dirigir i impulsar l’activitat de la Comissió.
d) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir les sessions de la Comissió i moderar 

el desenvolupament de les deliberacions i els debats, tot facilitant la integració de 
les visions de tots els membres.

e) Visar les actes de les sessions.
f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
f bis) Signar els convenis a què fa referència l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i els que tinguin per 
finalitat les relacions de col·laboració que determina l’article 57 d’aquest reglament, i 
amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del dret d’accés a 
la informació pública.

f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els casos 
d’incompliment de les resolucions de la Comissió, o quan del coneixement de les recla-
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macions en resulti la comissió d’infraccions tipificades com a greus o molt greus per la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.
h) Impulsar l’execució del pla anual d’activitats.
i) Elevar a la persona titular del departament de l’Administració de la Genera-

litat de Catalunya esmentat a l’article 4 la proposta anual dels mitjans personals i 
materials necessaris per a la Comissió per a l’exercici adequat de les seves funcions 
i garantir la seva independència orgànica i funcional d’acord amb el que preveu el 
capítol V.

j) Elaborar la proposta de pressupost.
3. El president o presidenta pot delegar temporalment en un altre membre de la 

Comissió les funcions recollides en les lletres a), c), d) i e).
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment 

el president o presidenta, el membre que ocupi la vicepresidència, si n’hi ha. Si no 
n’hi ha, substitueix el president o presidenta el membre més antic i, si aquesta con-
dició concorre en més d’un membre, el de més edat entre ells.

Article 16. Vicepresident o vicepresidenta
1. El president o presidenta pot nomenar, entre els membres de la Comissió, un 

vicepresident o vicepresidenta.
2. El vicepresident o vicepresidenta pot assumir les funcions recollides en l’apar-

tat 3 de l’article anterior.

Article 17. Ple
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública actua en 

ple.
2. Les sessions de la Comissió no són públiques, tret que el ple, per unanimitat i 

de forma motivada, acordi celebrar públicament alguna de les seves sessions.
3. Corresponen al ple de la Comissió les funcions següents:
a) Aprovar les resolucions dels procediments de reclamació.
b) Aprovar les directrius per la distribució dels assumptes entre els membres de 

la Comissió i les instruccions d’organització i funcionament d’aquesta.
c) Aprovar el pla anual d’activitats.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a 

l’exercici adequat de les funcions de la Comissió.
g) Adoptar els criteris, les recomanacions, els suggeriments i els informes es-

mentats als apartats d), e), f) i h) de l’article 7.2 d’aquest Reglament.
4. El Ple pot convidar a les persones, òrgans i entitats el coneixement de les quals 

sigui rellevant per al correcte exercici de les seves funcions a fer les aportacions que 
considerin convenients. Aquestes aportacions s’han de produir en una fase prèvia a 
l’inici de la sessió del Ple.

5. Les persones externes a la Comissió que siguin convidades a fer aportacions 
d’interès per a la Comissió tenen el deure de reserva i secret propi dels membres 
d’aquesta.

Article 18. Secretaria tècnica
1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure desig-

nació, a proposta del president o presidenta de la Comissió, entre persones funcionà-
ries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una antiguitat superior de deu 
anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió documental i amb ple respecte 
a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis d’i-
gualtat, mèrit i capacitat.

2. La Secretaria Tècnica es configura com una àrea funcional de la Comissió.
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3. Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:
a) Actuar de secretari o secretària de les sessions de la Comissió, a les quals as-

sisteix amb veu però sense vot.
b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i estendre 

les certificacions corresponents.
c) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l’exercici 

de llurs funcions.
d) Impulsar la tramitació del procediment amb mediació i els procediments amb 

resolució de la Comissió.
e) Fer el seguiment de l’execució dels acords de mediació i les resolucions de la 

Comissió per part dels subjectes inclosos dins dels seu àmbit d’actuació.
f) Garantir la difusió adequada de la informació i l’activitat de la Comissió.
g) Gestionar l’organització i els mitjans personals i materials de la Comissió.
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment 

el secretari o secretària tècnica la persona que el president o presidenta designi a 
aquests efectes entre el personal funcionari de suport de la Comissió.

5. El secretari o secretària tècnica ha de mantenir una relació permanent de col-
laboració i intercanvi d’informació amb les persones que ocupin càrrecs homòlegs 
en institucions o òrgans de les Administracions públiques de Catalunya amb fun-
cions anàlogues a les de la Comissió.

Article 19. Comitè Assessor
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot man-

tenir reunions periòdiques amb persones externes a través del Comitè Assessor. El 
Comitè Assessor està format per persones expertes, especialistes en matèria d’accés 
a la informació, gestió documental i arxiu i representants de les Administracions i 
altres subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació. Les funcions d’aquest Comi-
tè són proposar recomanacions i suggeriments per a la millora de l’accés a la infor-
mació a les administracions i entitats públiques, proposar criteris per a la resolució 
dels procediments de reclamació o impulsar estudis i recerques per aprofundir en el 
coneixement del règim aplicable a l’accés a la informació.

2. Les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública concreten, si escau, el nombre de mem-
bres i el sistema per a la seva designació, les funcions i el funcionament del comitè 
assessor.

3. Els membres del comitè assessor no poden percebre dietes o indemnitzacions 
per raó de la seva assistència o participació en el Consell.

Article 20. Regulació interna
1. La Comissió exerceix llurs funcions d’acord amb les normes internes d’orga-

nització i funcionament que ella mateixa adopti per desenvolupar el contingut d’a-
quest Reglament, d’acord amb les previsions que s’hi contenen.

2. La Comissió ha d’adoptar les directrius per la distribució dels assumptes entre 
els seus membres i les instruccions necessàries per garantir el seu correcte funcio-
nament.

Capítol V. Funcionament

Article 21. Mitjans electrònics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública utilitza els 

mitjans electrònics en l’exercici de les seves funcions.
2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3 

s’han de comunicar amb la Comissió de Garantia a través de mitjans electrònics.
3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la comuni-

cació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les persones físi-
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ques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les persones jurí-
diques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.

4. Els procediments amb mediació es poden realitzar a través de mitjans elec-
trònics quan així ho hagi sol·licitat la persona reclamant i sigui acceptat per totes 
les parts.

5. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat 
de mitjans electrònics que garanteixin l’autenticació i identificació de les persones 
i entitats, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la dispo-
nibilitat de les dades i documents transmesos. També ha d’establir mecanismes de 
suport a la tramitació electrònica per a les entitats que no en disposin.

Article 22. Convocatòries i quòrum de constitució
1. La convocatòria de les sessions de la Comissió es fa per mitjans electrònics 

amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i ha d’anar acompanyada de la 
documentació necessària per a l’adequada deliberació i adopció dels acords, sens 
perjudici que aquesta documentació estigui disponible telemàticament a través d’un 
espai que tingui garantida l’accessibilitat i la seguretat.

2. Per la constitució vàlida de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública cal la presència del president o presidenta, o de qui el substitueixi, 
del secretari o secretària tècnica o persona que el/la substitueixi i, com a mínim de 
la meitat de la resta dels membres de la Comissió.

Article 23. Presa de decisions
1. Els acords de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Públi-

ca s’adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a la sessió, sens 
perjudici de les facultats que es reconeixen a aquests membres als apartats 1 i 2 de 
l’article següent.

2. El president o presidenta de la Comissió ha de promoure que els acords que 
aprovin criteris, directrius, instruccions i recomanacions s’adoptin per unanimitat 
dels seus membres.

3. En cas d’empat el vot del president o presidenta dirimeix els resultats.

Article 24. Acta de les sessions
1. L’acta de la sessió recull els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el 

temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut 
dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació 
succinta del seu parer.

2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot parti-
cular que s’ha d’incorporar al text de l’acord.

3. Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari o se-
cretària tècnica, amb el vistiplau del president o presidenta.

Article 25. Portal de la Comissió
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de crear 

un portal que ha de complir les obligacions de transparència previstes a l’article 6 
de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.

2. El portal de la Comissió difon, en tot cas, la informació següent:
a) La descripció de la naturalesa i la missió de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública.
b) Les dades de contacte, els canals disponibles per a les persones per a adre-

çar-s’hi i els requisits que han de complir les comunicacions electròniques d’acord 
amb la naturalesa o l’objecte que tinguin en cada cas.

c) L’estructura organitzativa interna de la Comissió, amb la identificació dels 
membres i, si escau, dels responsables dels seus òrgans o unitats i llur perfil i tra-
jectòria professionals.
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d) Les funcions que té atribuïdes.
e) Les retribucions i les dades dels llocs de treball de les persones que desenvo-

lupen les seves funcions a la Comissió.
f) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa 

sobre el règim d’incompatibilitats.
g) La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.
h) La normativa en matèria d’accés a la informació i les normes internes d’orga-

nització i funcionament de la Comissió.
i) Les instruccions, les directives i les recomanacions aprovades per la Comissió.
j) La informació relativa als procediments amb mediació i de resolució ordinària 

de les reclamacions, amb indicació dels terminis, el sentit del silenci i els recursos 
que es poden interposar amb relació a les resolucions de la Comissió.

k) Els acords adoptats i les resolucions dictades per la Comissió i, si s’escau, els 
supòsits en què els seus requeriments hagin estat desatesos pels subjectes obligats. 
En aquest darrer cas, la informació no ha d’incloure dades personals i s’ha de su-
primir si cessa l’incompliment o si l’obligació de compliment decau en virtut d’una 
resolució judicial.

l) Les sentències judicials dictades en relació amb els acords de mediació i les 
resolucions de la Comissió.

m) El pressupost i les dades relatives a la seva execució.
n) El cost de les campanyes institucionals que impulsi la Comissió.
o) El cost dels viatges dels membres de la Comissió per l’assistència a les reu-

nions amb altres òrgans i organismes de garantia del dret d’accés a la informació 
pública i actes oficials anàlegs.

p) L’agenda oficial del president o presidenta i, si escau, del vicepresident o vice-
presidenta, de la Comissió.

q) La informació relativa a la planificació i programació de l’activitat de la Co-
missió.

r) La memòria d’activitats.
s) El quadre de classificació de la documentació produïda per la Comissió.
t) L’enllaç als organismes i òrgans anàlegs o amb els quals es coordina o col·labo-

ra, ordenats temàticament, al Portal de la Transparència de la Generalitat i, si escau, 
a altres portals relacionats amb la transparència i l’accés a la informació, així com 
als recursos telemàtics a disposició dels ciutadans en aquests àmbits.

u) Qualsevol altra informació que la Comissió determini.
3. En el cas de la informació inclosa en les lletres j) i k), la informació no ha d’in-

cloure dades o referències personals.
4. El portal de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 

ha d’incloure un avís amb la informació següent:
a) La data de la darrera actualització i la data en què s’ha de tornar a actualitzar 

la informació.
b) La reutilització lliure de la informació sotmesa a les condicions previstes a 

l’article 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació i bon govern.

c) El nom del fitxer, amb la indicació de l’òrgan responsable, on s’integren les da-
des personals facilitades en ocasió de les comunicacions i reclamacions que s’adre-
cen a la Comissió, així com la indicació del responsable del fitxer i del lloc i els mit-
jans disponible per a la persones interessades a exercir, si s’escau, els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició.

d) Els límits aplicables a les obligacions de transparència.
e) Els canals perquè les persones es puguin adreçar a la Comissió.
5. El portal de la Comissió s’integra al Portal de la Transparència.
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6. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública difon a tra-
vés del seu portal les preguntes més freqüents relacionades amb el compliment i la 
garantia de l’accés a la informació pública.

Article 26. Publicitat dels acords i les resolucions
1. Els acords i les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública s’han de publicar en el seu portal en el termini màxim de quinze 
dies, un cop hagin estat notificats a les persones interessades i als subjectes inclosos 
a l’article 3 afectats.

2. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen prèvia dissociació 
de les dades personals o de la informació que es trobi afectada per un límit d’acord 
amb el que preveu l’article 25 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació i bon govern. La Comissió s’ha de pronunciar sobre 
l’abast de l’accés parcial a la informació pública i ha de garantir la reserva de la in-
formació afectada.

3. Els acords de mediació i les resolucions de la Comissió no incorporen la infor-
mació objecte de la reclamació.

4. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen al seu portal ordenats 
temàticament i cronològicament perquè siguin fàcils de localitzar indicant particu-
larment els acords i les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolu-
ció de futures reclamacions. L’ordenació dels acords i les resolucions ha de seguir el 
quadre de classificació documental corporatiu, si se’n disposa, i ha d’incorporar els 
índexs o les guies de consulta corresponents.

5. El portal de la Comissió incorpora un cercador d’acords i resolucions.

Article 27. Memòria d’activitats de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’elabo-

rar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació 
de l’accés a la informació a Catalunya.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de pre-
sentar en un acte públic la memòria d’activitats al Parlament i al Síndic de Greuges 
en el termini de dos mesos des de la seva aprovació.

3. La Comissió de Garantia ha de trametre la memòria d’activitats al Govern, 
a les administracions locals catalanes i al Consell de Governs locals, a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

4. La Comissió ha de vetllar perquè el contingut de la memòria d’activitats arribi 
a totes les persones interessades en matèria d’accés a la informació pública.

Article 28. Canals de comunicació
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de posar 

a disposició de les persones els mecanismes de comunicació necessaris per facilitar 
la seva col·laboració en el funcionament i l’activitat de la Comissió i contribuir al 
compliment de la normativa d’accés a la informació pública a través de l’enviament 
de propostes i suggeriments.

Capítol VI. Procediment

Secció 1a. Principis generals

Article 29. Objecte
1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pú-

blica, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions 
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació 
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
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2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes.

2 bis. La reclamació també es pot interposar contra les resolucions denegatòries, 
expresses o presumptes, de les sol·licituds dirigides a les administracions públiques i 
els altres subjectes responsables per demanar el compliment de les obligacions de pu-
blicitat activa que els correspongui d’acord amb la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. És aplicable a la presentació, tramitació i resolució 
d’aquestes sol·licituds el mateix règim jurídic establert per a les sol·licituds d’accés a la 
informació pública.

3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.

Article 30. Legitimació
Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública:
a) Les persones sol·licitants d’accés a la informació pública a qui se’ls ha denegat 

totalment o parcialment l’accés a la informació pública per resolució expressa d’un 
dels subjectes inclosos dins l’àmbit d’actuació de la Comissió.

b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució ex-
pressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.

c) Les persones a qui se’ls ha denegat l’accés a la informació per acte presumpte 
per la concurrència d’algun dels límits establerts a la legislació vigent.

c bis) Les persones a qui s’ha denegat la sol·licitud per exigir el compliment de les 
obligacions de publicitat activa a què fa referència l’article 29.2 bis.

d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per 
l’accés a la informació pública.

e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela 
dels drets, béns o interessos protegits per l’ordenament jurídic.

Article 31. Interposició de les reclamacions
1. Les reclamacions s’interposen per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fà-

cilment accessible, amb l’ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d’iden-
tificació que s’estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en que s’indica:

a) La identitat de la persona reclamant i una adreça de contacte, preferentment 
electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la Comissió i la persona re-
clamant.

b) La resolució objecte de reclamació, l’incompliment material del dret d’accés si 
aquest ha estat reconegut expressament o de manera presumpta o la resolució per la 
qual es denega la publicació de la informació en el Portal de la Transparència.

c) La raó de la reclamació.
d) Si escau, la sol·licitud de mediació.
2. Les persones físiques també poden presentar la reclamació per qualsevol dels 

mitjans que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, o preceptes que els substitueixin o despleguin.

3. El termini per a la resolució del procediment comença a comptar en la data en 
què la reclamació té entrada al registre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública, sens perjudici de la suspensió procedent en cas de requeri-
ment d’esmena.

Article 32. Termini
1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-

mació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de:
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a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. Si aquesta 
no conté la indicació per presentar la reclamació a què fa referència la disposició addi-
cional, la notificació només té efectes a partir de la data en què la persona interessada 
faci actuacions que comportin el coneixement del contingut i abast de la resolució objecte 
de notificació, o interposi qualsevol altre recurs que sigui procedent.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
c) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una 

resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre 
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del 
termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

d) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter pre-
ferent.

2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de 
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació 
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació es podria interposar en qualsevol 
moment a partir del dia següent al que, d’acord amb la legislació de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de verifi-

car la sol·licitud i pot acordar, si escau cas, la inadmissió de la reclamació o sol·licitar 
a la persona reclamant que esmeni la sol·licitud.

2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació si aquesta no té per ob-
jecte el dret d’accés a la informació pública o si no compleix els requisits establerts 
pels articles anteriors i la persona reclamant, amb requeriment previ, no esmena la 
reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de motivar 
la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

3. La Comissió comunica l’admissió de les reclamacions a les persones interes-
sades, així com la informació bàsica sobre els procediments disponibles, els tràmits 
que els integren i els terminis per acomplir-los.

4. La Comissió comunica la reclamació a l’òrgan o entitat que va dictar la reso-
lució impugnada i li sol·licita una còpia completa i ordenada de l’expedient, un in-
forme sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser 
rellevants per a la resolució del procediment de reclamació. La documentació, l’in-
forme i la resta d’informació sol·licitada s’han de trametre a la Comissió en un ter-
mini màxim de quinze dies.

5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de les normes rela-
tives a la protecció de dades, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.

6. La Comissió pot demanar a l’òrgan o entitat afectat les informacions que ha-
gin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la resolució de 
les reclamacions, amb l’adopció de les mesures corresponents per garantir la reserva 
d’aquestes informacions, en la mesura que aquesta reserva sigui exigible. En el cas 
d’informació especialment sensible, l’òrgan o entitat afectada pot proposar de mane-
ra suficientment motivada que els membres de la Comissió de Garantia o el personal 
de suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criteris per 
identificar la informació especialment sensible a aquests efectes.

7. La sol·licitud de dades, informes o d’altra informació permet ampliar el termi-
ni per resoldre fins a un màxim de 15 dies més, d’acord amb allò que estableix l’ar-
ticle 42.9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
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mació pública i bon govern, la qual cosa ha d’ésser notificada a totes les parts abans 
que conclogui el termini per a resoldre. La manca de tramesa de la informació o la 
no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta con-
tinuï la tramitació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que resultin 
procedents.

Article 34. Drets de terceres persones
1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu 
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el 
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que esti-
min oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

1 bis. Les administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació i 
el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés ob-
jecte de reclamació, en els termes, les condicions i els terminis fixats per la Comissió. Si 
l’Administració no ha efectuat el trasllat dins del termini, o si el trasllat comporta una 
complexitat especial, la Comissió pot ampliar a quinze dies el termini per resoldre la re-
clamació, fixat per l’article 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

2. Si en la tramitació del procediment per l’exercici del dret d’accés hi ha ha-
gut oposició de terceres persones, l’accés a la informació no pot tenir lloc fins que 
hagi finalitzat el procediment de reclamació i una vegada transcorregut el termini 
per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en 
cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures 
cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte 
administratiu.

3. La Comissió ha comunicar en el termini màxim de cinc dies a l’òrgan o entitat 
responsable de la resolució d’accés a la informació la interposició de la reclamació.

Article 35. Tramitació de les reclamacions
La tramitació de les reclamacions es pot fer mitjançant els procediments se-

güents:
a) Procediment amb mediació.
b) Procediment amb resolució.

Secció 2a. Procediment amb mediació

Article 36. Principis de la mediació
El procediment amb mediació ha de garantir els següents principis:
a) Voluntarietat. Les persones sol·licitants i les terceres persones afectades són 

lliures d’acollir-se al procediment amb mediació i també de desistir-ne en qualsevol 
moment. L’Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l’accepten.

b) Imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora exerceix la seva funció amb 
imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora ha de garantir la igualtat entre totes 
les parts del procediment amb mediació.

c) Confidencialitat. Les persones que intervenen en el procediment amb media-
ció no poden revelar cap informació que coneguin en el desenvolupament del pro-
cediment amb mediació.

d) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exi-
gències de la bona fe.

Article 37. La persona mediadora
1. La persona mediadora és l’encarregada de facilitar el diàleg i la comunicació 

entre les parts del procediment amb mediació i d’ajudar-les a què arribin a acords 
sobre l’accés a la informació.
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2. La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts tinguin la informació i 
l’assessorament necessari per tal que puguin assolir els acords de manera lliure i 
conscient.

3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’acord amb el que preveuen les 
seves normes internes.

4. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de 
deliberació o proposta d’acord que posi fi al procediment amb resolució de la Co-
missió.

5. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol mo-
ment per la manca de col·laboració de la persona sol·licitant o de les terceres perso-
nes afectades o quan consideri que no és possible assolir un acord entre les parts. 
El tancament d’aquest procediment s’ha de comunicar a totes les parts, de forma 
autònoma o quan se’ls informa de l’inici del procediment de resolució, d’acord amb 
l’article 46 d’aquest Reglament.

Article 38. Lloc de realització de la mediació
Les sessions de mediació es poden realitzar als llocs següents:
a) A la seu de la Comissió.
b) A la seu del subjecte afectat per la reclamació, si així ho accepten les parts i 

es garanteixen la neutralitat i imparcialitat inherents al procediment amb mediació.
c) A través de mitjans electrònics, sempre que es garanteixi l’autenticació i iden-

tificació de les persones i els subjectes participants, la constància de les comunica-
cions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transme-
sos, i d’acord amb allò que preveu l’article 23 d’aquest Reglament.

Article 39. Inici de la mediació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’infor-

mar a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades sobre el procediment 
amb mediació. Aquesta informació, que ha d’ésser inclosa al portal de la Comissió, 
ha d’adjuntar el manual que, a tal efecte, elabori la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública

2. La persona reclamant i les parts afectades poden sol·licitar tramitar la recla-
mació mitjançant el procediment amb mediació:

a) En la sol·licitud de reclamació.
b) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de l’admissió de la recla-

mació.
c) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de la reclamació als tercers 

afectats.
3. Els serveis competents de la Comissió han de comunicar la sol·licitud de me-

diació a l’Administració i a les altres persones interessades, les quals disposaran de 
cinc dies per acceptar el procediment amb mediació.

4. Quan hi hagi una pluralitat de persones afectades, la persona mediadora pot 
proposar que es nomeni un representant.

Article 40. Sessió de mediació
1. La sessió de mediació pot finalitzar amb acord, sense acord però convocant 

una nova sessió o sense acord donant per finalitzat el procediment amb mediació.
2. L’acta de la sessió de mediació ha de recollir de manera clara i concisa, si n’hi 

ha, els acords assolits. L’acta de la sessió de mediació ha de ser signada per les parts.
3. La sessió de mediació s’ha de realitzar en el termini de deu dies des de l’ac-

ceptació de la mediació per les parts.

Article 41. Acord de mediació
1. L’acord de mediació ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Abast de l’accés a la informació.
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b) Termini per al compliment.
c) Condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
2. L’acord de mediació no pot ésser contrari a l’ordenament jurídic.
3. L’acta que reculli l’acord ha de ser signada per la persona reclamant, per l’òr-

gan o entitat afectada i, si escau, per les terceres persones que hagin participat en el 
procediment amb mediació.

4. En els supòsits en què s’assoleixi un acord, la Comissió dicta una resolució per 
la qual es disposa que l’acta final de mediació sigui executada en els termes i termi-
nis previstos i es declara conclòs el procediment. Aquesta resolució s’ha de dictar en 
el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació, sens perjudici de la 
suspensió del termini per resoldre durant el temps que duri la mediació.

Secció 3a. Procediment amb resolució

Article 42. Inici del procediment amb resolució
1. El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la reclamació.
2. La mediació, si s’hi opta, suspèn el termini per dictar resolució. Una vegada trans-

corregut un mes des de la suspensió, si no s’ha assolit l’acord es reprèn el còmput del 
termini per a la resolució.

Article 43. Tramitació
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’orde-

nar l’inici del procediment amb resolució.
2. La Comissió ha d’informar les persones interessades, en el termini de cinc dies 

des de l’admissió a tràmit, del termini de resolució i del sentit del silenci, i també del seu 
dret a presentar les al·legacions que considerin pertinents i a accedir a l’expedient i con-
sultar la documentació aportada per l’Administració pública. Si hi ha terceres persones 
afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. La comunicació a les 
persones interessades i, si escau, a terceres persones interessades, ha d’indicar la iden-
titat i les dades de contacte de la persona responsable de la tramitació del procediment.

3. La persona reclamant i les terceres persones afectades poden presentar en el 
termini de deu dies les al·legacions i els documents que estimin oportuns en defensa 
dels seus drets i interessos.

4. Les parts no poden aportar al procediment amb resolució cap informació o 
opinió que hagin conegut en el si del procediment amb mediació, excepte que hi 
hagi acord al respecte.

5. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les da-
des que consideri necessaris per fonamentar la seva resolució a les entitats o les per-
sones que puguin aportar una informació adequada per a la millora de la qualitat 
de la resolució.

6. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha fonamentat en la protecció de 
dades personals, la Comissió ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.

7. Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d’audiència i per la recepció dels 
informes, el membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública a qui correspongui, amb la intervenció de la unitat de tramitació i assessora-
ment jurídic, ha de redactar la proposta de resolució i l’ha d’elevar a la consideració 
del ple en el termini de 15 dies.

Article 44. Resolució de la reclamació
1. La resolució de la reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment 

o parcial, la sol·licitud de reclamació, anul·lant, totalment o parcial, la resolució ob-
jecte de la reclamació.
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2. La resolució ha d’ésser motivada i s’ha de basar en l’aplicació de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i en la resta de l’ordenament jurídic.

3. En el cas que la resolució estimi, totalment o parcial, la reclamació ha d’indi-
car com a mínim l’abast de l’accés a la informació, el termini per al compliment i les 
condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.

4. La resolució s’ha de notificar a la persona reclamant, a l’òrgan o entitat afec-
tada i a totes les terceres persones afectades que hagin participat en el procediment.

Article 45. Termini i sentit del silenci
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dictar i 

notificar la resolució en els termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern.

2. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini legalment establert, es pot 
entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resoldre-la 
expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació al sentit del silenci.

Article 46. Recurs contra la resolució de la Comissió de Garantia  
del Dret d’Accés a la Informació Pública
Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública únicament es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Secció 4a. Execució dels acords de mediació i de les resolucions

Article 47. Formalització de l’accés
1. L’acord de mediació o la resolució han d’indicar l’abast, el termini i la forma 

de l’accés a la informació.
2. En el cas de tramitació de la reclamació pel procediment de resolució, si en 

el procediment de resolució hi hagués hagut l’oposició de terceres persones, l’accés  
a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a  
interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas que 
s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures caute-
lars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acord o 
la resolució.

Article 48. Seguiment
Les administracions públiques i els subjectes inclosos en l’article 3 han de comu-

nicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actua-
cions dutes a terme per executar els acords de mediació i per a donar compliment a 
les resolucions dictades per la Comissió, en el termini dels quinze dies següents a 
que els hagin estat comunicats.

Article 49. Incompliment
1. En cas d’incompliment de l’acord de mediació o de les resolucions de la Co-

missió en el termini establert en cada cas, les persones interessades ho poden co-
municar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública perquè 
aquesta en requereixi el compliment.

2. La desatenció dels requeriments de la Comissió pot donar lloc a l’exigència 
de responsabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquest 
efecte, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents 
per a ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa refe-
rència l’article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.
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Secció 5a. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions

Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
1. Els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador 

previst al capítol II títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i els òrgans competents per instruir-lo 
poden sol·licitar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
un informe per contribuir a la determinació del subjecte responsable de les infrac-
cions tipificades.

2. La sol·licitud d’informe ha d’incorporar una exposició dels fets imputats, la 
infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre els 
quals se sol·licita el pronunciament de la Comissió. La sol·licitud d’informe també 
ha d’aportar la normativa reguladora de l’organització administrativa i els actes que 
hagin pogut incidir en la titularitat o l’exercici de la competència controvertida.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’emetre 
l’informe en el termini de quinze dies.

Capítol VII. Mitjans

Article 51. Suficiència de mitjans
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar dels mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l’exercici cor-
recte de les seves funcions amb independència orgànica i funcional.

2. El Govern ha de dotar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informa-
ció Pública dels mitjans personals i materials necessaris per garantir la seva inde-
pendència orgànica i funcional en l’exercici de les seves funcions.

3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, la Comissió proposa anualment 
els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat en funció de les reclama-
cions tramitades i de l’activitat desenvolupada. La Comissió pot adoptar una instruc-
ció amb els indicadors a seguir per definir la proposta.

4. La Comissió, a través del seu president o presidenta, formula davant del depar-
tament de l’Administració de la Generalitat esmentat a l’article 4 la proposta anual 
de mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici adequat de les seves fun-
cions.

5. La Comissió realitza la proposta dels mitjans d’acord amb el calendari fixat 
per les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 52. Mitjans econòmics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova 

anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que deter-
minen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està sot-
mesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització 
dels mitjans provinents de la seva Administració.

Article 53. Mitjans personals
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar del personal suficient per a l’exercici correcte de les seves funcions, el qual 
s’organitza d’acord amb les directrius del president o presidenta de la Comissió.

2. Els llocs de treball a la Comissió consten a la relació de llocs de treball del 
departament esmentat a l’article 4, amb la naturalesa, la denominació, el nombre de 
places per grups i nivells, la forma de provisió i la resta d’elements que cal inclou-



BOPC 397
28 d’abril de 2017

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 71 

re-hi, determinats d’acord amb la normativa aplicable al personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

Article 54. Mitjans materials
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dis-

posar de l’espai, els mitjans tècnics i els recursos documentals suficients per poder 
dur a terme correctament la seva activitat i per poder tramitar adequadament els 
procediments.

2. El règim patrimonial de la Comissió és el que estableix la legislació de patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

3. El règim jurídic de contractació de la Comissió és el que estableix la legislació 
de contractes del sector públic.

Capítol VIII. Relacions Institucionals

Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens 
locals
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona 

amb l’Administració de la Generalitat per mitjà del conseller o consellera responsa-
ble del departament esmentat a l’article 4.

2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb reso-
lució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de 
la unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa 
referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es 
crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, o amb qui 
determini l’Administració de la Generalitat en el cas que es modifiqui l’esmentat decret.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona 
amb els ens locals mitjançant el president de la corporació, tret que designin un altre 
òrgan o unitat per canalitzar la comunicació amb la Comissió.

4. La resta de subjectes inclosos a l’article 3 han d’identificar la persona, unitat o 
òrgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública. En el seu defecte, la Comissió es comunica amb el seu màxim 
responsable.

Article 56. Coordinació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir 
l’aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les re-
gles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.

Article 57. Relacions amb els organismes de garantia del dret d’accés a 
la informació pública
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot col·labo-

rar amb altres organismes de garantia del dret d’accés a la informació pública i amb 
altres organismes amb funcions anàlogues.

Disposicions addicionals

Única. Indicació de la via de reclamació davant la Comissió
La notificació de les resolucions adoptades per les administracions públiques o 

pels altres subjectes inclosos a l’article 3 en matèria de dret d’accés a la informació 
pública han d’indicar a les persones interessades la possibilitat de presentar una re-
clamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
amb la informació complementària que correspongui.
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Disposicions transitòries

Primera. Mandat inicial dels membres de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
1. La primera renovació parcial dels membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública es realitza en finalitzar el mandat de cinc anys.
2. Dos mesos abans de finalitzar el mandat dels primers membres de la Comissió 

de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’ha de realitzar un sorteig per 
determinar els dos membres que continuaran en el càrrec.

3. En el cas que el president finalitzi el seu mandat, d’acord amb el procediment 
establert en l’apartat anterior, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública ha d’escollir un nou president d’acord amb el procediment previst a 
l’article 15.

Segona. Revisió i adaptació de mitjans
Una vegada hagi transcorregut un any des de la primera constitució efectiva de 

la Comissió, i a proposta d’aquesta, el departament esmentat a l’article 4 d’aquest 
Reglament, ha de revisar l’adequació dels mitjans adscrits a la Comissió i el seu mo-
del organitzatiu, a la vista de les dades i els indicadors objectius de la seva finalitat, 
amb la finalitat d’adaptar-los, si escau, a les seves necessitats, supòsit en el qual s’ha 
de procedir a tramitar les propostes de modificació que corresponguin davant els 
òrgans competents.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
femenina
302-00136/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57769, 57834, 57853, 57933 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57769)

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la pobresa femenina (tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició del punt 1

[...] de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, i de desplegament dels ser-
veis de benestar i d’atenció a la cura; y de reducción de la brecha [...]

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició del punt 6

[...] del trabajo doméstico i de la cura (y de los cuidados).
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició del punt 11

11.d) Reduir i abordar la pobresa de les dones migrades
d.1. Elaborar programes específics que abordin les discriminacions múltiples que  

pateixen les dones migrades en situació de pobresa a Catalunya, amb l’objectiu  
que eradiquin les situacions de desigualtat, d’explotació i precarització que pateixen 
en els àmbits laborals i comunitaris.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 12

12) Garantir els drets econòmics de les dones amb l’impuls urgent de la renda 
garantida de ciutadania.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57834)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la pobresa femenina (tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Redactar un pla de formació específica d’estudis tècnics que trenquin la rela-
ció negativa entre gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans 
d’estudis i estudis universitaris de la branca tècnica, on la seva presència és inferior 
a la dels homes.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 12

12. Garantir la participació política de les dones amb llistes cremallera, en totes 
les eleccions.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 13

13. Elaborar, abans que acabi l’any 2017, una estratègia de país per a la igualtat 
efectiva dels salaris entre homes i dones, amb la implicació del teixit empresarial, 
polític i social, per tal d’aconseguir que Catalunya sigui, l’any 2020, un país amb 
discriminació salarial zero. 
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 14

14. Promoure la plena inserció social de les dones que pateixen discapacitat físi-
ca, psíquica o sensorial en l’empresa ordinària.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR -  

CRIDA CONSTITUENT (REG. 57853)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina 
(tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 1

1. Fer un cicle de sessions de treball amb l’equip tècnic de l’Observatori per la 
Igualtat de Gènere, els moviments feministes i persones expertes sobre la divisió se-
xual del treball, les discriminacions laborals de les dones i mesures i principis de 
l’economia feminista per donar compliment al punt 2 de la moció 89/XI del Parla-
ment de Catalunya sobre Feminismes.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 2 i 6

2 i 6. Incorporar al currículum escolar continguts sobre estudis de gènere: cons-
trucció dels rols de gènere i discriminacions de les dones.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 11 lletra b i subpunts 1, 2, i 3 de la lletra b convertint-se 
en un nou punt 12 lletres a, b i c

12. Treballar per fer efectiu el dret a la no discriminació laboral de les persones 
trans.

a) Realitzar un estudi sobre la realitat socio laboral de les persones trans.
b) Elaborar programes específics d’inserció socio laboral de les persones trans, 

que incloguin recursos per a la visiblització i la denúncia de les discriminacions 
i que estiguin amb col·laboració amb el mecanisme de sanció previst per la llei 
11/2014.

c) Realitzar una campanya de desestigmatització i no discriminació laboral de 
les persones trans.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57933)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa feme-
nina (tram. 302-00136/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició 

2. Instar el Govern de l’Estat a crear plans d’incentius a les empreses que fomen-
tin les reduccions de jornades per paternitat per a la cura dels seus fills.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Seguir impulsant mesures educatives que trenquin la relació negativa entre 
gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans d’estudis i estudis 
universitaris de caràcter tècnic, on la seva presència és inferior a la dels homes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició

5. Dissenyar i impulsar, a través del Consell de Relacions Laborals, un segell de 
qualitat a aquelles empreses que incloguin mesures de conciliació efectives.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Continuar el desplegament del Pla per a la igualtat de gènere del sistema edu-
catiu, així com els plans anuals d’actuacions vinculats als cursos escolars i el foment 
de la igualtat de gènere en els currículums educatius.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

8. Garantir que la Inspecció de Treball vetlli, dins de les seves competències, pel 
compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de 
dones i homes i molt especialment els articles 48, 46, 43 i 45.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició 

11. a) Reduir la pobresa i la exclusió de les dones amb discapacitat: 
a.1. Garantir el dret a que les dones i les nenes amb discapacitat en el ple exercici 

i sense inherències de qualsevol mena dels seus drets sexuals i reproductius.
a.2. Garantir el dret a la participació plena i en igualtat de les dones amb dis-

capacitat en el mercat laboral, adoptant les mesures específiques d’inclusió laboral 
que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació pro-
fessional.

a.3. Realitzar estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb disca-
pacitat en diferents contextos per a poder desenvolupar plans específics adaptats a 
les realitats existents.
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a.4. Fomentar l’apoderament de les persones amb discapacitat, mitjançant un ser-
vei d’assessorament integral.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió

11. b) Reduir la pobresa, exclusió i marginació de les dones trans*: 
b.1. Realitzar un estudi sobre la realitat socio-laboral del col·lectiu de dones 

transsexuals.
b.2. Elaborar programes específics d’inserció laboral del col·lectiu de dones 

trans-sexuals, que inclogui itineraris personalitzats en orientació, formació i requa-
lificació professional.

b.3. Realitzar una campanya de desestigmatització i no discriminació que elimi-
ni els prejudicis en la contractació de les persones trans.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
residus
302-00137/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57717, 57835, 57847, 57903, 57917 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57717)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del punt 3

3. Millorar progressivament el finançament amb la recuperació a tots els mu-
nicipis de la taxa d’escombraries, visibilitzant els costos del sistema de gestió dels 
residus en el seu conjunt i per a cadascuna de les seves fraccions, augmentant la 
transparència i traçabilitat dels residus i implantant paulatinament sistemes incen-
tivadors de la reducció i recuperació dels residus.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra f al punt 5

f) La prohibició d’utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de resi-
dus sòlids urbans, industrials o els seus derivats (CDR) a les plantes de tractament 
de purins.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf al punt 6

El Parlament insta el Govern a destituir l’actual director de l’Agència de Residus 
de Catalunya d’acord a l’esmentat al punt 6 de la present moció.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 7

7. Anul·lar l’acord signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Govern 
d’Andorra per exportar residus de la Cerdanya i l’Alt Urgell per ser incinerats a 
Andorra.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 8

8. Prohibir de manera immediata la transferència de residus de qualsevol tipus 
entre els àmbits de planificació territorial, i incorporar aquest criteri en el Progra-
ma General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT 20).

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57835)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Iniciar els treballs d’elaboració d’un nou projecte de llei català de prevenció 
de residus, que empari la doble perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient 
dels recursos i d’afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en car-
boni, i que haurà de promoure l’adopció de mesures estructurals de prevenció en el 
sistema de producció i consum.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 7

7. Que l’Agència de Residus de Catalunya segueixi treballant amb els sistemes 
integrats de gestió d’envasos ja existents des de la transparència i l’exigència d’as-
soliment dels objectius fixats al Programa general de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20), en ser una peça fonamental de l’actual model 
de residus de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57847)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 
302-00137/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 4

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fisca-
litat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada 
del Productor, en base a l’actual model de reciclatge SCRAP d’envasos, de manera 
que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la FIRM (envasos, productes tò-
xics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol ús, bolquers...), l’assumeixin 
els responsables de posar-la al mercat (productors, distribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a) Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b) Criteris de comercialització que afavoreixin la reutilització i venda a granel, 
els sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a envasos i per a altres productes d’un 
sol ús.

c) Altres mesures de gravàmens ambientals als productes d’un sol ús i de curta 
durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovalloletes...).

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 6 bis

6 bis. Continuar desenvolupant el model de reciclatge basat en Sistemes Integrats 
de Gestió d’Envasos tot col·laborant amb les empreses que presten aquest servei pú-
blic per tal d’assolir els objectius europeus de recollida selectiva i una màxima fita 
d’economia circular.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57903)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels resi-
dus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició del punt 1

1. Iniciar els treballs d’elaboració d’una nova Llei Catalana de prevenció de resi-
dus i per a l’ús eficient dels recursos, com una llei marc que empari els canvis legis-
latius necessaris per avançar cap a una economia circular basada en la sostenibilitat, 
la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i l’estratègia «Residu 
Zero». el residu zero
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 2

2. Avançar en el model de gestió de residus Mínim que prioritzi la recollida de 
la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans generadors 
(sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències...) i amb siste-
mes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició del punt 2 a

a. Generalitzar el sistema de recollida porta a porta (PAP), en tots els municipis 
que on sigui possible (que les condicions urbanístiques i socials ho permetin).

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 4

4. Impulsar les modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fis-
calitat ambiental adients per desenvolupar nous sistemes de responsabilitat ampli-
ada del productor de manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la 
FIRM (envasos, productes tòxics, paper i cartró, vidre, mobles, productes d’un sol 
ús, bolquers...), l’assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, dis-
tribuïdors) i que s’afavoreixin: 

a. Criteris de producció neta i ecodisseny: durabilitat, facilitats de reutilització, 
reparables i fàcilment reciclables o compostables al final de la vida útil.

b. Criteris de comercialització que afavoreixin la prevenció, la recuperació, i la 
reutilització 

c. Altres mesures desincentivadores de de gravàmens ambientals als productes 
d’un sol ús i de curta durada (bosses, safates, embolcalls, càpsules de cafè, tovallo-
letes...).

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Modificar i prioritzar en el Programa General de Prevenció i Gestió de Resi-
dus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20): 

a. L’especificació d’àmbits territorials diferenciats amb objectius i indicadors es-
pecífics que permeti individualitzar les estratègies i valorar l’esforç de cada territori.

b. L’èmfasi en les actuacions i pressupostos en l’àmbit de la prevenció i reciclatge 
material –especialment de la FORM– i no en el tractament de la fracció resta ni en 
el tractament de final de canonada.

c. L’obertura d’un debat entre el Govern, el món municipal i experts sobre el pa-
per i futur de la valorització energètica / incineració a Catalunya, amb la voluntat 
d’una reducció de la incineració com a tractament finalista en la línia dels estàn-
dards europeus

d. La creació d’una comissió de treball que reuneixi els representants de tots els 
sectors implicats (Generalitat, municipis, empreses envasadores, empreses de distri-
bució, consumidors, entitats ambientalistes, i d’altres que es pugui considerar) sobre 
la millora de la gestió dels envasos en el marc de l’economia circular, on s’exposi i 
s’estudiï l’eficàcia ambiental, tècnica i econòmica de diferents mecanismes de gestió 
com l’SDDR, l’impost sobre els envasos, i l’evolució dels SCRAP, entre d’altres, i 
aplicar-ne les conclusions
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e. Prioritat en les plantes de compostatge descentralitzades i/o agrícoles.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57917)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

2. Garantir l’assessorament tècnic als municipis per tal de que disposin de 
l’orientació adient per avançar en el model de gestió de Residu Mínim que prioritzi 
la recollida de la fracció orgànica (FORM), amb tractament diferenciat per als grans 
generadors (sectors de la restauració, comerç d’alimentació, escoles i residències...) i 
amb sistemes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.a

2.a) Generalitzar Valorar tècnicament i econòmicament la implantació del sis-
tema de recollida Porta a Porta (PAP), en els municipis que sigui possible (que les 
condicions urbanístiques i socials ho permetin) i fer arribar als mateixos aquesta 
valoració.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.b

2.b) Valorar els casos on tècnicament sigui aconsellable separar la recollida co-
mercial i dels grans generadors (sectors com la restauració, comerç d’alimentació, 
escoles i residències...)

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.c

2.c) Estudiar altres vies d’ la conveniència dels diferents sistemes que promouen 
la individualització com contenidors tancats amb sistema d’obertura amb targeta o 
xip.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5.c, que resta redactat de la següent manera

5.c) Una regulació de la incineració com a sistema de tractament amb la reva-
lorització energètica i sens perjudici de la reducció de la producció de residus i la 
millora de la recollida selectiva.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5.d, que resta redactat de la següent manera

5.d) Fomentar la implantació dels sistema de Dipòsit i Retorn per a envasos i 
altres materials als casos que tècnica, social i econòmicament siguin sostenibles.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Els Sistemes Integrats de Gestió d’Envasos (Sistemes Col·lectius de Responsa-
bilitat Ampliada del Productor, ja existents), son una peça clau del model de resi-
dus a Catalunya, amb els quals es fonamental que l’ARC segueixi treballant, amb 
transparència, exigència, i col·laboració público-privada, innovant cap a escenaris 
d’economia circular i objectius de recollida selectiva a Europa.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

8. Redactar el projecte executiu de la descontaminació i recuperació del terrenys 
de l’abocador de Vacamorta a Cruïlles, en compliment de les sentències judicials al 
respecte de restablir l’espai a l’estat original, basat en els estudis que es facin amb 
investigadors i experts independents.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral
302-00138/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57852, 57860, 57934 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57852)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita 
contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 302-00138/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 5

5. Iniciar els procediments corresponents per Defensar en el marc del Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública mesures corresponents 
per tal d’assegurar que els concursos públics no afavoreixin la contractació d’empre-
ses multiservei, principal eina de precarització.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis. Establir com a mecanisme topalls salarials mínims en la contractació pú-
blica, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i 
condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i 
de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de 
retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execu-
ció del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix 
millors condicions retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 9

9. El Parlament de Catalunya es ratifica en la necessitat d’engegar el Grup de 
Treball sobre el Marc Català de Relacions Laborals, aprovat en el punt 125 de la 
Resolució 306/XI sobre orientació política general del Govern. Aquest Grup de Tre-
ball ha de tenir per objecte avançar en els debats sobre el model laboral de la futura 
República Catalana, que caldrà decidir en el context el procés constituent.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57860)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 
302-00138/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Instar al Congrés dels Diputats a elaborar les modificacions legislatives neces-
sàries per tal d’assegurar que, en cas de subcontractacions, sigui d’aplicació a les 
persones contractades el conveni col·lectiu sectorial de referència per tal de garantir 
el principi d’igual treball igual salari independentment de l’empresa que contracti 
al treballador/a.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
garanteixen l’aplicació contractual del conveni sectorial de referència de l’activitat 
contractada en qualsevol de les empreses adjudicatàries, especialment si aquestes 
són empreses multiservei, principal eina de precarització.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Implementar els mecanismes necessaris per assegurar que en la contractació 
d’empreses multiservei per prestar serveis públics, aquestes apliquen a les persones 
treballadores el conveni sectorial de referència de l’activitat contractada.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 9

9. Donar compliment de forma immediata al punt g) de la moció 10/XI del Par-
lament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació 
d’un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de control de les ac-
tivitats de prevenció a les empreses.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 10

10. Donar compliment de forma immediata al punt i) de la moció 10/XI del Par-
lament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació 
d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya amb relació a les con-
ductes contràries als drets laborals. Incloure específicament en aquest pla d’actua-
ció les mesures per controlar la utilització fraudulenta de figures contractuals que 
incrementen la temporalitat i la precarització en la feina.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57934)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral (tram. 302-00138/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió

5. Iniciar els procediments corresponents per assegurar que els concursos públics 
no afavoreixin una millor relació entre el preu i la qualitat en la selecció de les em-
preses, per tal d’evitar la precarització.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Implementar els mecanismes necessaris per promoure la contractació dels 
serveis públics amb empreses que respectin els drets laborals dels treballadors i els 
salaris establerts pels convenis sectorials.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

8. Seguir donant compliment a les Mocions 11/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ocupació i 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’ocupació, 
fer-les efectives en la seva totalitat en un màxim de dos mesos. En aquestes mocions 
s’hi contemplen punts com: 

a) Un informe per a valorar les causes de l’increment de l’accidentalitat produït 
a Catalunya des del 2012.

b) Un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones amb 
discapacitat.

c) Un informe de diagnosi sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones.

d) Una avaluació de l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació destinades a 
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.

e) Un pla d’igualtat retributiva, treballat amb els àmbits social i empresarial, per 
a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

f) Un informe sobre l’estat actual del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Tarragona
302-00139/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57837, 57904 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57837)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona (tram. 302-
00139/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1 b

b) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a assegurar el manteni-
ment de les que hi ha, i facilitar la implantació, a tota la província de Tarragona i 
especialment a les comarques més necessitades de llocs d’ocupació, d’empreses in-
dustrials i de serveis en condicions adequades per desenvolupar la seva activitat sen-
se dificultats estructurals que minvin la seva competitivitat.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 1 c

c) Elaborar en el termini màxim de sis mesos un Pla de xoc per a la reactiva-
ció i el desenvolupament socioeconòmics de les comarques de l’Ebre, que tingui en 
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compte l’anàlisi i les recomanacions plantejades per l’equip acadèmic de la Universi-
tat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró al Pla Estratègic Empresa-
rial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 2 a

2. Transports i infraestructures: 
a) Corredor Mediterrani: 
• Exigir al Govern d’Espanya un calendari creïble i fiable, amb les actuacions 

a curt, mig i llarg termini, i amb una comissió de seguiment formada per ambdós 
governs, de manera que es controli perquè s’acompleixin d’una vegada els compro-
misos i terminis, i que serveixi entre d’altres coses perquè les empreses puguin fer 
les seves pròpies previsions amb temps i cura suficient. No com ara, que ni s’acom-
pleixen calendaris, ni es dóna informació fidedigna, de tal manera que les empre-
ses no saben amb quina garantia poden invertir, en un temps en què precisament la 
sensació és que hi ha risc que el sector industrial estigui perdent interès en la nostra 
zona econòmica.

• Exigir al Govern d’Espanya l’aprovació de l’estudi informatiu de la nova línia 
ferroviària Reus-Roda-Sant Vicenç de Calders.

• Exigir al Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa del pas de 
combois de mercaderies perilloses.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 2 b

b) Autopistes de peatge: 
• Negociar amb el Govern d’Espanya per tal d’assegurar l’alliberament dels peat-

ges de les autopistes AP-7 i AP-2.
• Establir immediatament, i com a primera mesura d’una o vàries de més calat, 

que vinguin a solucionar el greu problema de la zona, la gratuïtat per a residents en 
dies laborables del tram Vilanova Oest - El Vendrell de l’autopista C-32.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 2 c

c) Trancamp: Començar la negociació amb el Govern de l’Estat, així com ini-
ciar la redacció d’un projecte global per part de la Generalitat, per tal que tot pugui 
estar preparat pel moment mateix en què les corresponents vies quedin alliberades. 
Aquestes vies no poden restar desaprofitades ni un minut.

Esmena 6
GP Socialista
De modificació al punt 4 b

4 b) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 
sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promoure 
projectes que actuïn com a impulsors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.
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Esmena 7
GP Socialista
De modificació al punt 9 b

9 b) Nou Museu Arqueològic, que estigui a l’altura de la importància del patri-
moni històric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un mu-
seu que ha d’anar on la ciutat l’ha requerit, això és, a l’edifici de la Tabacalera de 
Tarragona, perquè esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica 
de la ciutat.

Esmena 8
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 9 f

9 f) Assegurar la millora i el manteniment sostingut en el temps d’una inversió 
adequada en els monuments patrimoni mundial de la UNESCO, a través d’una par-
tida que es mantingui fixa en els pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57904)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona 
(tram. 302-00139/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra c del punt 1 

1. c) Instar el Govern a establir conjuntament amb el Consell Promotor del Pla 
Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre i establir un calen-
dari d’execució amb compromís pressupostari les prioritzacions del Pla Estratègic 
Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, realitzat per l’equip acadèmic 
de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. Juan Antonio Duró.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra c del punt 2 

2. c) Instar el Govern a presentar abans que finalitzi la legislatura els treballs 
realitzats sobre el projecte de tramviarització de la línia de la costa, Hospitalet de 
l’infant-Tarragona, que s’alliberarà quan entri en funcionament el Corredor del Me-
diterrani, impulsant aquest projecte de tren lleuger per tal que sigui una realitat en 
l’horitzó 2025.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d bis al punt 2 

2. d bis) Creació de l’ATM de les Terres de l’Ebre, prevista a la Llei de Mobilitat 
del 2003, reivindicada pel Síndic de Greuges en el seu Informe sobre el Servei Fer-
roviari 2017, un organisme amb capacitat executiva i amb finançament.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra e bis al punt 2 

2. e bis) Garantir la intermodalitat especialment la interconnexió entre els trens 
Euromed que paren a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i els autobusos que van 
a Amposta, Tortosa i altres poblacions properes.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra c del punt 3 

3. c) Elaborar un estudi detallat sobre les mesures i les actuacions adients per a 
frenar l’erosió del Delta i mantenir la qualitat de l’aigua a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, per assegurar la viabilitat dels vivers de musclos, ostres arrissades i cloïsses, 
frenar la regressió i subsidència i mantenir la biodiversitat.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de la lletra c al punt 4 

4. c) Informar en seu parlamentària, en el termini màxim de trenta dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament 
Pla Director Urbanístic del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou així com de l’estat dels projectes de les empreses preseleccionades 
en la primera fase del concurs. Aquest informe haurà d’incloure les previsions del 
Govern en relació a la possible demanda dels expropietaris dels terrenys, que han 
anunciat una reclamació contra el Govern per obtenir una compensació per l’impor-
tant increment del seu valor un cop aprovat el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra c bis al punt 5 

c bis) Instar el Govern de la Generalitat a implicar-se activament en la mediació 
i millor resolució per mantenir el màxim de llocs de treball de l’ERO d’extinció de 
contractes que ha presentat la direcció de l’empresa Bic Graphic i que afecta 136 
persones treballadores de la Planta de Tarragona.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra l al punt 7: 

7. l) Instar el Govern a revisar els incompliments de les bases concursals de l’em-
presa gestora del Servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la 
UTE Egara - La Fuente que té com a conseqüència les retallades de serveis i de con-
dicions laborals de les persones treballadores i actuar per revertir aquesta situació.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
302-00140/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57833, 57918, 57935 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57833)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre llengua i poder (tram. 302-00140/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat b del punt 2

b) Recuperar i desenvolupar el Pacte per als usos de les llengües en l’àmbit de 
la justícia, signat en el seu moment entre la Generalitat i el conjunt d’operadors ju-
rídics.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió i addició al punt 3

3. Equiparar la puntuació de català i occità, aranès a l’Aran, en tots els concur-
sos de provisió de places públiques de l’Administració de Catalunya i reprovar els 
incompliments del Departament d’Interior en les darreres convocatòries de places 
d’agents de Mossos d’Esquadra.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació i addició al punt 4

4. Proveir en occità, aranès a l’Aran, tots els impresos i formularis electrònics 
dels principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració pública per tal de 
garantir els drets lingüístics dels aranesos.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació a l’apartat a del punt 6

a) Fomentar l’atenció oral i escrita en català, i en occità, aranès a l’Aran, dins 
del seu àmbit territorial, als equipaments de salut de Catalunya per part dels profes-
sionals del món sanitari.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició a l’apartat b del punt 6

b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consenti-
ment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en occità, aranès 
a l’Aran, dins del seu àmbit territorial, garantint sempre la major comprensió del 
pacient.
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Esmena 6
GP Socialista
De modificació a l’apartat c del punt 6

c) Fomentar els mecanismes necessaris a fi que aquests drets no es vegin vulne-
rats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada directament per 
l’Institut Català de la Salut.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació a l’apartat a del punt 7

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en la llengua oficial 
que escullin l’atenció telefònica de les empreses multinacionals que ofereixen ser-
veis a Catalunya.

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’apartat c del punt 7

c) Instar al Govern a prendre les mesures que calgui per facilitar l’etiquetatge de 
productes en català.

Esmena 9
GP Socialista
De modificació de l’apartat a del punt 8

a) Instar al Govern a presentar una modificació de la Llei 20/2010, del Cinema, 
per adaptar-la a la sentència de la Comissió Europea, a través de l’acord amb el 
sector per augmentar i consolidar el consum de pel·lícules doblades en català.

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat c al punt 8

c) Instar el Govern a adoptar les mesures necessàries per estimular la subtitula-
ció de versions originals en català.

Esmena 11
GP Socialista
De modificació i supressió al punt 9

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions ca-
talanes que es fan en llengua catalana o occitana, aranesa a l’Aran.

Esmena 12
GP Socialista
D’addició al punt 10

10. Modificar el llibre d’estil de la CCMA per posar fi a la invisibilització dels 
topònims occitans, aranesos a l’Aran, de fora de l’Aran, per tal d’evitar que la forma 
francesa sigui la preferent.

Esmena 13
GP Socialista
De supressió i addició 

12. Promoure l’augment de la presència de les llengües catalana i occitana, ara-
nesa a l’Aran, en les plataformes televisives digitals i en general en els mitjans pri-
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vats que emeten a Catalunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que 
exerceixen actualment.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57918)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre llengua i poder (tram. 302-00140/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2

2. En l’àmbit de la justícia: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en què es 

defensin els interessos de la Generalitat, ja sigui a través de professionals en plan-
tilla o que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els lletrats i lletrades emprin 
el català tinguin la llibertat d’utilitzar la llengua oficial que triïn en les actuacions 
orals i escrites en els tribunals de justícia i sol·licitin la tramitació dels procediments 
judicials en la llengua oficial que triïn en català, tot afavorint, sempre que es dema-
ni, en català.

b) Habilitar un grup d’especialistes que actuï ajudi en tots els casos en què, tot i 
haver demanat la tramitació dels procediments en català, l’Administració de Justícia 
a Catalunya no hagi atès aquestes peticions.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2

4. Proveir en occità Afavorir que tots els impresos i formularis electrònics dels 
principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració pública estiguin a dis-
posició dels consumidors en català, castellà i occità, per tal de garantir els drets lin-
güístics dels occitanoparlants de tots els ciutadans.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 6

En l’àmbit de la sanitat: 
a. Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a l’Aran, les tres llengües 

oficials de Catalunya als equipaments de salut de Catalunya per part dels professio-
nals del món sanitari.

b. Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consentiment 
de proves i intervencions, informes mèdics, etc. en català, en castellà i en occità.

Esmena 4 
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 7

7. Fer efectius els drets lingüístics reconeguts pel Codi de Consum de Catalunya 
amb referència a: 
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a. Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català la llengua 
oficial que desitgin l’atenció telefònica de les empreses multinacionals que ofereixen 
serveis a Catalunya.

b. Garantir el dret de les persones consumidores a Catalunya de rebre les infor-
macions obligatòries en l’etiquetatge dels productes redactades necessàries per al 
consum i l’ús adequat dels béns que hi hagi a l’etiquetatge dels béns que es comer-
cialitzen a Catalunya, com a mínim en català, respectant la legislació vigent sobre 
drets dels consumidors.

c. Posar fi a la política d’arxivament generalitzat de les denúncies de productes 
no etiquetats en català.

d. Garantir en la política de compres i d’externalització de serveis que tots els 
productes que s’ofereixen o es venen a la ciutadania en espais de titularitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de les 
universitats catalanes, inclosos els que s’ofereixen o venen en serveis prestats per 
empreses concessionàries, contenen les informacions obligatòries en l’etiquetatge 
redactades, com a mínim, en català, d’acord amb l’article 30.1 de la. Llei 1/1998 de 
política lingüística necessàries per al consum i l’ús adequat dels béns que hi hagi a 
l’etiquetatge dels béns que es comercialitzen a Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 8

En matèria de mitjans de comunicació i d’indústria cultural: 
8. En l’àmbit del cinema: 
a) Garantir en les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya que les 

distribuïdores asseguren la distribució del 50% de les obres audiovisual en català i 
que les sales de Catalunya exhibeixin en català un 50% de les projeccions de cada 
pel·lícula d’acord amb la voluntat política que expressà aquesta cambra en aprovar la 
Llei 20/2010, del cinema.

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 9

9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les produccions 
culturals de qualitat, respectant la llibertat de creació i independentment de la seva 
llengua i catalanes que es fan en llengua catalana o occitana mitjançant la concessió 
prioritària de subvencions.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 11

11.Augmentar Afavorir el nombre d’hores d’emissió en occità als mitjans de co-
municació públics, ràdio i televisió, siguin o no en desconnexió territorial.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 12

12.Promoure Afavorir l’augment de la presència de les llengües catalana i oc-
citana en les plataformes televisives digitals i en general en els mitjans privats que 
emeten a Catalunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que exerceixen 
actualment.



BOPC 397
28 d’abril de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 92

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

13. Instar al Departament d’Ensenyament a oferir l’aprenentatge de l’occità com 
a assignatura optativa a tots els centres escolars de Catalunya on hagi demanda.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57935)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder 
(tram. 302-00140/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. b) Actuar en tots els casos en què, tot i haver demanat la tramitació dels proce-
diments en català, l’Administració de Justícia no hagi atès aquestes peticions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Adequar la regulació de la valoració de coneixements de l’occità aranès en la 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques a Catalunya, en pla-
ces ubicades fora de l’Aran, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 35/2010, de l’occi-
tà, aranès a l’Aran. Revisar la puntuació de l’occità en els concursos de provisió de 
llocs de treball i de promoció del Cos de Mossos d’Esquadra de comú acord amb la 
resta de Departaments de la Generalitat de Catalunya i conforme amb les directrius 
que estableixi el Departament amb competències en matèria de Funció Pública.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Trametre als organismes competents tots els casos de vulneració de drets lin-
güístics comunicats per mitjà de l’Oficina de Garanties Lingüístiques per actuar en 
la via jurisdiccional, si escau.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. c) Requerir a les empreses denunciades per no etiquetar en català, instant-les 
a complir amb les seves obligacions.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició

7. d) Garantir, mitjançant la previsió corresponent en els contractes del sector 
públic català que tots els productes, les obres i els serveis que s’adquireixen, així 
com els que s’ofereixen en espais de titularitat de l’Administració de la Generalitat, 
dels ens locals, de les empreses públiques i de les universitats catalanes, inclosos 
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els corresponents a serveis prestats per empreses concessionàries, contenen les in-
formacions obligatòries en l’etiquetatge redactades, com a mínim, en català, d’acord 
amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística i el Codi de Consum.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. a) Garantir, pel que fa les pel·lícules que s’estrenen als cinemes de Catalunya, 
i prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cinematogràfica, 
que la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les sales arribi a un 50% de 
les projeccions de cada pel·lícula en català.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Dur a terme la revisió de la normativa vigent en matèria de toponímia occi-
tana per tal adequar-la a la regulació de l’oficialitat de la llengua occitana a Cata-
lunya, d’acord amb les previsions de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran i 
de la Llei 1/2015, de règim especial d’Aran, pel que fa l’ús de la toponímia occita-
na perquè els mitjans de la CCMA puguin aplicar la toponímia occitana de fora de 
l’Aran de manera rigorosa i coherent, tal com ja s’està fent des de fa anys amb els 
topònims occitans de l’Aran.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

13. Sobre el CPNL
a) Garantir la tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a en-

titat territorial de referència en l’ensenyament de la llengua catalana a la població 
adulta i l’acollida lingüística, perquè executi, coordini, assessori i certifiqui la for-
mació de català necessària per a l’arrelament.

b) Reforçar el paper que ha tingut fins ara i ha de continuar tenint el Consorci 
per a la Normalització Lingüística com a ens públic referent en el territori de les po-
lítiques de foment del coneixement i ús de la llengua catalana, conjuntament amb 
els ens locals.

c) Garantir la sostenibilitat del Consorci per a la Normalització Lingüística com 
a instrument imprescindible de la política lingüística del país, amb un nou model de 
finançament que n’asseguri el manteniment i l’estabilitat, i que consideri el finança-
ment directe dels recursos humans per part de la Generalitat i la corresponsabilitat 
de l’àmbit local.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en 
infraestructures
302-00141/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57836, 57859, 57919 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57836)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra a

a) Instar el Govern de l’Estat a que la inversió de l’Estat en infraestructures a 
Catalunya s’equipari a la participació relativa del producte interior brut de Catalu-
nya amb relació al producte interior brut de l’Estat.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra a bis

a. bis) Instar el Govern de l’Estat a presentar en el termini de tres mesos un pla 
de les actuacions en matèria d’infraestructures fins 2020 i la seva calendarització.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57859)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat a

a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions comprome-
ses pel Govern de l’Estat a Catalunya. I, en aquest sentit, instar el Govern de l’Estat 
a tornar a reunir urgentment el grup de treball sobre la disposició addicional 3a de 
l’Estatut d’Autonomia de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat per acordar les 
quantitats i els mecanismes de recepció de les inversions en infraestructures pen-
dents en compliment de l’esmentada disposició addicional.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat b

b) Incrementar progressivament el volum de les inversions en infraestructures i 
obra pública a Catalunya en el conjunt dels pressupostos generals de l’Estat i del 
pressupost de la Generalitat perquè, en el futur, I’1,7% de la despesa del pressupost 
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no financer es dediqui a aquesta finalitat. per donar compliment íntegrament a l’ar-
ticle 206 de l’Estatut de Catalunya.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat c

c) Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses que inclogui els 
compromisos i el calendari d’inversions compromès pel Govern de l’Estat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat d

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern de la Genera-
litat i els compromisos del Govern de l’Estat en inversions en infraestructures per 
aquest any 2017.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat e

e) Sol·licitar a Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en les decisions que 
prengui en l’exercici de la seva autonomia municipal en relació a deixar sense efec-
te la tramitació del projecte executiu sobre la connexió del tramvia per la Diagonal, 
mentre no hi hagi un consens polític i social.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57919)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les inversions en infraestructures (tram. 302-00141/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt a

a) Col·laborar amb el Govern d’Espanya per fer realitat les inversions compro-
meses pel Govern de l’Estat a Catalunya, tant en les fases inicials, per a l’aprovació 
dels estudis informatius, com finals, durant l’execució.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt b, que resta redactat de la següent manera

b) Presentar en seu parlamentària, en el termini de sis mesos, un Pla d’Inversió 
concret per als propers cinc anys que, després de l’anàlisi de la situació actual i les 
necessitats d’infraestructures d’àmbit autonòmic, permeti la priorització de les ac-
tuacions a executar en els propers cinc exercicis, d’acord a possibilitats pressupos-
tàries realistes que, en qualsevol cas, han d’incrementar progressivament el pressu-
post no financer dedicat a inversió en infraestructures. Per garantir la necessària 
estabilitat del pla més enllà de la legislatura, definir aquest pla atenent a criteris 
objectius d’eficiència, rendibilitat, avaluació constant i transparència, i comptant 
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amb el major consens possible, tant de grups polítics, com d’agents socioeconòmics, 
com de la ciutadania.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt c

Donar compliment al punt 2 de la moció 67/XI sobre infraestructures ferrovià-
ries, i presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’actuació per tal de posar en 
marxa, abans de l’any 2020, les estacions de metro compromeses.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt d

d) Informar públicament de les actuacions previstes pel Govern en inversions en 
infraestructures per aquest any 2017, detallant a més per a les obres que no finalitzin 
en 2017 la previsió de pressupost a assignar en 2018 i següents.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De substitució del punt e, que resta redactat de la següent manera

e) Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en la cerca del consens polític i 
social imprescindible per poder dur a terme la connexió de TramBaix i TramBesòs, 
sense el qual no han d’iniciar-se els tràmits encaminats a l’execució de cap de les 
alternatives.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs    
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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’una representació de l’Associació 
Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els reptes 
i les dificultats dels centres especials de treball
356-00633/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 57585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 25.04.2017.

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

Compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, representants 
de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a explicar les disfuncions de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
357-00316/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 25.04.2017, DSPC-C 395.
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