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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 627/XI del Parlament de Catalunya, sobre el web de tràmits 
de la Generalitat
250-00810/11

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 11, 03.05.2017, DSPC-C 400

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat (tram. 
250-00810/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53566).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que, en un termini de sis mesos, la pàgina web de tràmits de la Ge-

neralitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) ofereixi les mateixes opcions en qualsevol 
de les llengües oficials de Catalunya, i també en anglès per als tràmits que poden 
tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llengües oficials.

b) Respectar la preferència lingüística expressada per l’usuari en la redirecció 
cap a altres pàgines web de la Generalitat, si la pàgina de destí disposa de versió en 
l’idioma prèviament seleccionat.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comis-

sió, Irene Rigau i Oliver

Resolució 646/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació de 
sistemes de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 10.05.2017, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància 
a les sales de ressenya i d’identificació de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
(tram. 250-00882/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56422).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instal·lar càmeres de videovigilància 

a les sales de ressenya i d’identificació de les àrees de custòdia de les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comis-

sió, Matías Alonso Ruiz

http://web.gencat.cat/ca/tramits
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Resolució 647/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió del 
Protocol d’Istanbul per a la investigació i la documentació de la 
tortura en les línies de formació de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya
250-00893/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 10.05.2017, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol d’Is-
tanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (tram. 250-00893/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure formació sobre el Protocol d’Istanbul per a la investigació i la docu-

mentació de la tortura en totes les línies de formació de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya, incloses les línies de formació de promoció.

b) Incloure una línia de formació sobre el Protocol d’Istanbul en les línies de 
formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a vigilants municipals.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comis-

sió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 648/XI del Parlament de Catalunya, sobre les sancions per 
excés de velocitat als vehicles d’emergències
250-00894/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 10.05.2017, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles 
d’emergències (tram. 250-00894/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la imposició de sancions als vehicles 

d’emergències per excés de velocitat detectada per radar, insta el Govern a: 
a) Articular un procediment àgil i eficaç per a determinar, abans d’emetre l’even-

tual sanció, si el conductor atenia en aquell cas concret un servei urgent i, per tant, 
no escau d’imposar la sanció.

b) Establir, per als casos en què s’imposi una sanció i posteriorment es verifiqui 
que el conductor atenia un servei urgent, un sistema adequat perquè tant el propie-
tari com el conductor del vehicle puguin dur a terme d’una manera eficaç el proce-
diment d’exclusió de la sanció.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comis-

sió, Matías Alonso Ruiz
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Resolució 649/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 19, 10.05.2017, DSPC-C 413

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels 
detinguts (tram. 250-00901/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57783).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, prenent totes les mesures 

necessàries, que els comandaments dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals 
garanteixen, en l’àmbit respectiu de serveis, el respecte dels drets dels detinguts, i 
especialment el dret d’accés a les informacions rellevants que figuren en l’atestat, 
amb la intervenció de l’assistència lletrada, si escau, per tal d’assolir el coneixement 
de les circumstàncies de la detenció, en compliment de la Llei d’enjudiciament cri-
minal i de la Directiva europea 2012/13, de conformitat amb els pronunciaments del 
Tribunal Constitucional i de la comissió d’àmbit estatal de coordinació de la policia 
judicial.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comis-

sió, Matías Alonso Ruiz
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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 creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, nomenada el dia 16 de no-

vembre de 2016 i integrada pels diputats Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, que n’ha estat designat ponent relator; de conformitat amb el que 
estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, Jean Castel Sucarrat, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialis-
ta; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alber-
to Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Anna 
Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 30 de novembre i 15 de de-
sembre de 2016, 16 de gener, 30 de març, 25 d’abril i 3 i 10 de maig de 2017. Han as-
sessorat la Ponència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessor lingüístic Joan 
Ramon Fibla i Sancho, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.

Després d’estudiar el Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya i les esmenes presentades, 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 llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11

Capítol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret públic 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, 
que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena capacitat d’obrar 
per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica i funcional, ads-
crita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus 
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions 
que li són aplicables.

3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat 
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se 
sotmet al dret administratiu.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De supressió i addició

«Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a ens públic entitat 

de dret públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat 
jurídica pròpia, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena 
capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica 
i funcional, adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i socie-
tat digital.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus 
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions 
que li són aplicables.

3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat 
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se 
sotmet al dret administratiu.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Objecte i funcions
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la cibersegu-

retat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comuni-
cacions electròniques i els sistemes d’informació.

2. També té per objectiu, l’execució de les polítiques públiques en matèria de ci-
berseguretat i en particular:

a) Assessorar i donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de cibersegure-
tat que aquest ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts als mateixos.

b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb d’altres organismes en tot allò que es consideri necessari 

per a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions 

en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com es-
tablir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infra-
estructura a Catalunya.

Les funcions de l’Agència són les següents:
a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat a Catalunya, desple-

gant les mesures de protecció adients per donar resposta a les ciberamenaces i els 
seus riscos inherents sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, 
serveis TIC i la informació que maneguen.

b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, es-
tablint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels in-
cidents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així com 
les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la 
conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions 
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de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.

c) Exercir totes les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) compe-
tent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normativa de ser-
veis de la societat de la informació, incloent la relació amb altres organismes de ci-
berseguretat tant a nivell nacional com internacional, i la coordinació dels equips de 
resposta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que ac-
tuïn en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà aquestes funcions com a CERT 
del Govern de la Generalitat de Catalunya.

d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualssevol autoritats 
competents per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les 
tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i ob-
tenció de prova electrònica.

e) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com accions di-
rigides a ocasionar algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes 
d’informació, serveis TIC o la pròpia informació, en els quals intervingui per raó de 
la seva competència per tal d’informar als òrgans competents sobre les causes i les 
conseqüències dels incidents i sobre els danys produïts.

f) Recollir les dades adients de les entitats que gestionen serveis públics o essen-
cials a Catalunya per tal de conèixer l’estat de la seguretat de la informació, infor-
mar-ne al Govern, i proposar les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos 
en matèria de ciberseguretat.

g) Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i infraestructures 
TIC de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques que ho re-
quereixin.

h) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant 
les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col·lectius 
destinataris, posant especial èmfasi als que presenten situacions de vulnerabilitat, 
així com facilitant les eines i programes escaients.

i) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupa-
ment de l’economia i la societat digital a Catalunya.

4. També són funcions de l’Agència, en l’àmbit del Govern i de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, les següents:

a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de 
compliment obligatori per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
dels organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta, per tal de garantir una 
protecció eficaç, en particular enfront el cibercrim i els ciberatacs. En l’àmbit del 
marc de directrius i normes tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació 
policials, l’Agència es coordinarà amb el departament competent en matèria de po-
licia i seguretat pública.

b) Informar preceptivament, en els procediments d’elaboració de disposicions 
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de ciberseguretat i governança TIC.

c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats vinculats 
o dependents d’aquesta.

d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrò-
nica i d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o 
que, en altre cas, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i als organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta.

L’Agència col·laborarà amb els organismes judicials i policials d’acord amb allò 
establert a la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions l’Agència actua-
rà de forma coordinada amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perju-
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dici de les funcions pròpies del departament competent en la matèria. En especial, 
l’Agència es coordinarà amb els cossos policials per a la ciberseguretat i protecció 
dels sistemes d’informació policials, d’acord amb les competències que tenen reco-
neguda aquells en la matèria.

5. L’Agència establirà línies de col·laboració en l’àmbit de la ciberseguretat amb 
els ens locals de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició

«1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la cibersegu-
retat en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes 
de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya.»

Apartat 3
Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió

«3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions 
en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com es-
tablir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infra-
estructura a Catalunya.

Les funcions de l’Agència són les següents:
a) Prevenir, detectar i [...].»

Lletra a
Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
De modificació

«a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya, desplegant les mesures de protecció adients per donar 
resposta a les ciberamenaces i els seus riscos inherents sobre infraestructures tecno-
lògiques, sistemes d’informació, serveis TIC i la informació que maneguen.»

Lletra b
Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació i supressió

«b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, 
Establir la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels 
incidents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així 
com les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la 
conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions 
de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.»
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Lletra c
Esmena 6
GP Socialista (1)
De modificació

«Article 2. Objecte i funcions
c) Exercir totes les funcions tècniques d’equip de resposta a emergències 

(CERT) competent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la 
normativa de serveis de la societat de la informació, incloent la relació amb altres 
organismes de ciberseguretat tant a nivell nacional estatal com internacional, i la 
coordinació dels equips de resposta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT 
o entitats equivalents que actuïn en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà 
aquestes funcions com a CERT del Govern de la Generalitat de Catalunya.»

Lletra d
Esmena 7
GP Socialista (3)
De modificació

«Article 2. Objecte i funcions
d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualssevol autoritats 

competents per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les 
tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i ob-
tenció de prova electrònica. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, incloent-hi  
la intervenció directa i l’obtenció de prova electrònica, l’Agència actuarà merament 
com a suport de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, altres forces i cos-
sos de seguretat, el Ministeri Fiscal i les autoritats judicials, previ requeriment, tot 
preservant i posant a la seva disposició els elements rellevants per a la seva investi-
gació o que puguin constituir elements de prova.»

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició

«d) Actuar, d’acord amb la normativa vigent, com a suport, en matèria de ciber-
seguretat, de qualssevol autoritats competents per a l’exercici de les seves funcions 
públiques, i, en particular, en les tasques de lluita contra les conductes il·lícites, in-
cloent-hi la intervenció directa i obtenció de prova electrònica.»

Lletra f
Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició

«f) Recollir les dades adients de les entitats de l’administració de la Generali-
tat de Catalunya que gestionen serveis públics o essencials a Catalunya per tal de 
conèixer l’estat de la seguretat de la informació, informar-ne al Govern, i proposar 
les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos en matèria de cibersegu-
retat.»

Lletra h
Esmena 10
GP Socialista (5)
De modificació

«Article 2. Objecte i funcions
h) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant 

Organitzar les activitats de difusió, formació i conscienciació en matèria de ciber-
seguretat adients als diferents col·lectius destinataris, posant especial èmfasi als que 
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presenten situacions de vulnerabilitat, així com facilitant les eines i programes es-
caients.»

Lletra i
Esmena 11
GP Socialista (6)
De supressió

«Article 2. Objecte i funcions
i) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupa-

ment de l’economia i la societat digital a Catalunya.»

Addició de noves lletres
Esmena 12
GP Socialista (2)
D’addició

«Article 2. Objecte i funcions
c bis) Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac.»

Esmena 13
GP Socialista (4)
D’addició

«Article 2. Objecte i funcions
d bis) Posar immediatament en coneixement de les forces i cossos de seguretat 

competents els fets que, indiciàriament, puguin considerar-se com a il·lícits o puguin 
tenir una afectació sobre la seguretat pública, i informar a les forces i cossos de se-
guretat competents de tots aquells incidents que, malgrat no siguin constitutius de 
delicte, puguin tenir transcendència sobre futurs incidents de major gravetat o apor-
tin altra informació rellevant sobre algun tipus d’activitat il·lícita.»

Addició de nous apartats
Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició

«6. L’Agència, per al desenvolupament de les seves funcions, signarà convenis de 
col·laboració amb els organismes nacionals dedicats a la ciberseguretat.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 6 pel que fa a la supressió de la pa-
raula «totes».

La Ponència recomana una transacció entre les esmenes 7 i 8, de modificació de 
la lletra d) de l’apartat 3, amb la següent redacció:

«d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat 
competent per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les tas-
ques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’ob-
tenció de prova electrònica. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, l’Agència 
col·laborarà amb els cossos policials i autoritats judicials d’acord amb allò establert 
a la normativa vigent, previ requeriment, i actuant de forma coordinada tot preser-
vant i posant a la seva disposició els elements rellevants per a la investigació i que 
puguin constituir elements de prova.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 10 com a una nova lletra d) a l’apar-
tat 2.

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 11 com a una nova lletra e) a l’apar-
tat 2.
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 3, d’addi-
ció d’un nou article 2 bis, amb la següent redacció:

«Article 2 bis. Àmbit objectiu d’actuació
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya desenvolupa les seves funcions en 

l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de 
la col·laboració amb altres organismes i ens públics establerta a l’apartat 4.d) i 5 
de l’article 2.

2. En l’exercici de les seves funcions i d’acord amb les competències de la Ge-
neralitat promou la ciberseguretat amb relació a les persones físiques i jurídiques 
situades a Catalunya i col·labora amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicació electròniques que prestin serveis o disposin d’infraes-
tructures a Catalunya.»

Capítol II. Estructura orgànica

TEXT PRESENTAT

Article 3
Els òrgans de govern de l’Agència són el Consell d’Administració i la direcció.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous articles
Esmena 15
GP de Ciutadans (6)
D’addició

«Artículo 3 bis. Cooperación y colaboración
La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña cooperará y colaborará con las res-

tantes instituciones autonómicas y nacionales encargadas de realizar funciones asi-
milables en el ámbito de la ciberseguridad.»

Esmena 16
GP de Ciutadans (7)
D’addició

«Artículo 3 ter. Control parlamentario actividad
1. Sin perjuicio de su control por otros órganos o poderes públicos, la Agencia 

de Ciberseguridad de Cataluña deberá someterse especialmente a control del Par-
lament de Cataluña.

2. A tales efectos, y sin perjuicio de su deber de colaborar en todo momento en 
dicha labor de control, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña deberá someter 
a la Comisión de Materias Secretas o Reservadas, con carácter previo, un plan de 
trabajo anual relativo a su actividad y, con carácter posterior, una memoria expli-
cativa de sus actividades.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 15 ha estat inclosa en la transacció amb l’esmena 14 d’addició d’un nou 
apartat 6 de l’article 2.

L’esmena 16 ha estat inclosa en la transacció amb l’esmena 32 de modificació de 
l’apartat 2 de l’article 10.
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TEXT PRESENTAT

Article 4. El Consell d’Administració
Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’in-

tegrar necessàriament els membres següents:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
cietat digital i l’altra a un representant del Departament de la Vicepresidència, en el 
supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat 
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 17
GP de Ciutadans (11)
De modificació

«Article 4. El Consell d’Administració
Aquest s’integra per tres membres i l’han d’integrar necessàriament els membres 

següents:
a) El president o presidenta que serà nomenat pel Parlament seguint el procedi-

ment i les majories previstes pel nomenament del Director.
b) Un conseller designat pel Govern.
c) Un conseller independent, jurista expert en matèria de tutela dels drets fona-

mentals designat pel Parlament per les majories previstes pel nomenament del Di-
rector a proposta de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La durada del mandat d’aquests consellers no pot ser superior als 4 anys.»

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió i addició

«Article 4. El Consell d’Administració Rector
Aquest, de composició paritària, s’integra per un mínim de sis membres i un mà-

xim de deu, i l’han d’integrar necessàriament els membres següents:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del
departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
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cietat digital i l’altra a un representant del Departament de la Vicepresidència, en el 
supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en ma-

tèria
de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Parlament de 
Catalunya per majoria absoluta.

Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat 
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.»

Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició

«Article 4. El Consell d’Administració
Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’in-

tegrar necessàriament els membres següents:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
cietat digital i l’altra a un representant del Departament d’Interior o el que el subs-
titueix en el comandament de les forces i cossos de seguretat. de la Vicepresidència, 
en el supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
g) Un vocal que serà un dels adjunt al Síndic de Greuges.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Parlament de Catalu-
nya Govern de la Generalitat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Parlament de Catalunya. Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquests han de ser persones de la societat civil, l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, relacionades amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La 
durada del mandat d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.»
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Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De modificació i addició

«Article 4. El Consell d’Administració
1. Aquest s’integra per vuit membres:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon al secretari gene-

ral del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital i l’al-
tra al secretari general del departament competent en matèria de seguretat pública.

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
g) El director o directora de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar com a mínim el 

rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
2. Els membres del consell d’administració no tenen dret a rebre indemnització, 

dieta o compensació per assistir a les reunions d’aquest òrgan.»

Lletra b
Esmena 21
GP Socialista (7)
De modificació

«Article 4. El Consell d’Administració
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una vicepresidència, a la qual de les quals 

correspon a una persona amb rang de secretari general, que tingui competència en 
matèria de ciberseguretat i societat digital i l’altra a un representant del Departa-
ment de la Vicepresidència, en el supòsit que estigui creat aquest Departament dins 
el Govern.»

Addició de nous articles
Esmena 22
GP de Ciutadans (8)
D’addició

«Artículo 4 quater. Control judicial previo por afectación de derechos funda-
mentales

1. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña deberá, en el marco de su colabo-
ración y cooperación leal con el Centro Nacional de Inteligencia como órgano na-
cional coordinador de los diferentes organismos de la Administración en materia de 
seguridad de las tecnologías de la información y siempre en interés de los principios 
y funciones previstos en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Na-
cional de Inteligencia, recabar, con carácter previo y a través de la intermediación 
del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, la correspon-
diente autorización del Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial para la adopción de las medidas que afecten a 
derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la co-
municaciones.»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’esmena 18 pel que fa a l’addició de la frase «de compo-
sició paritària».

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 19 i 
20 amb la següent redacció:

«b) Hi haurà dues vicepresidències[...] i l’altra a un representant del departament 
competent en matèria de seguretat pública.»

La Ponència recomana l’addició d’un nou paràgraf al final de l’article 4 amb el 
redactat següent:

«El director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya assisteix a les reunions 
del Consell d’Administració amb veu i sense vot.»

TEXT PRESENTAT

Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de Ca-

talunya, a proposta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats correspo-
nents per a la seva contractació i separació, si s’escau.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 23
GP de Ciutadans (9)
De modificació

«Artículo 5. Elección y nombramiento del director
1. El director o directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña es elegido 

por el Parlament de Cataluña según lo previsto en este artículo.
2. El Parlament de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-

blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el Boletín Ofi-
cial del Parlament de Cataluña y su página web, el inicio del procedimiento con la 
convocatoria a la presentación de candidaturas.

3. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

4. En la convocatoria se establecerán los requisitos de experiencia mínima de 10 
años en funciones análogas y de honorabilidad. Se presumirá la honorabilidad de la 
persona cuando no haya sido sancionado por infracciones administrativas o penales 
en un plazo mínimo de 15 años.

5. Los candidatos deberán tener el pleno y libre disfrute de sus derechos civiles 
y políticos y ser personas que reúnan condiciones de idoneidad, probidad y profe-
sionalidad suficientes.

6. Asimismo, los candidatos deberán acompañar junto a su solicitud un progra-
ma prospectivo de actividades a desempeñar por la Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña bajo su eventual dirección.

7. Una vez concluido el plazo para la presentación de las candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente excluirá las candidaturas que no hayan acreditado 
los requisitos de acceso requeridos y elaborará una lista de las candidaturas admiti-
das por orden de preferencia para su designación. La lista deberá ser aprobada por 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes.

8. La comisión parlamentaria competente sustanciará la comparecencia de los 
tres candidatos con mayor preferencia y elevará al Pleno una lista reducida con es-
tos candidatos.

9. El Pleno puede nombrar a cualquiera de los tres candidatos propuestos si, en 
una primera votación en la que cada diputado deberá escribir un solo nombre en la 
papeleta correspondiente de entre los tres posibles candidatos, alguno de ellos obtie-
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ne el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en la primera vo-
tación ninguno de los candidatos obtiene tal mayoría, los dos candidatos con mayor 
apoyo se someten a una nueva votación en la que se utilizará el mismo procedimiento 
que en la primera, debiendo ser elegido el candidato que mayor apoyo reciba, siem-
pre y cuando supere una mayoría de dos tercios.

10. Si fuese imposible la elección de un candidato conforme a lo anteriormente 
indicado, el procedimiento proseguirá con los siguientes tres candidatos de la lis-
ta previamente aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta la 
elección efectiva de una persona o el agotamiento absoluto de candidatos en dicha 
lista. En este último caso, se iniciará nuevamente el procedimiento.

11. El director o directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña será 
nombrado por el Presidente o Presidenta del Parlament de Cataluña y deberá tomar 
posesión del cargo en el plazo de una semana desde la publicación de su nombra-
miento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

12. Todo los actos y resoluciones dictados en el marco de este procedimiento y 
sus documentos serán públicos y estarán permanentemente accesibles.»

Esmena 24
GP Socialista (8)
De modificació

«Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de Ca-

talunya, a proposta del escoltat el Consell d’Administració qui ostentarà les potes-
tats corresponents per a la seva contractació i separació, si s’escau. El director o la 
directora, entre la designació i la seva efectiva contractació, compareixerà davant 
la comissió del Parlament de Catalunya competent en matèria de ciberseguretat.»

Esmena 25
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i addició

«Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a proposta del Consell Rector d’Administració qui ostentarà les potestats 
corresponents per a la seva contractació i separació, si s’escau.»

Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De supressió i addició

«Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Parlament de Catalunya, a pro-

posta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats corresponents per a la 
seva contractació i separació, si s’escau.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Estatuts
Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 

Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; la composició i funcionament del Consell d’Administració i el 
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nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de funcio-
nament de l’Agència.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 27
GP de Ciutadans (10)
De modificació

«Article 6. Estatuts
Correspon al Consell d’Administració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalu-

nya aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de Ciberseguretat de Cata-
lunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern; la 
composició i funcionament del Consell d’Administració i l’estructura orgànica inter-
na i el règim de funcionament de l’Agència.»

Esmena 28
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De supressió i addició

«Article 6. Estatuts
Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 

Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; la composició i funcionament del Consell Rector d’Administra-
ció i el nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de 
funcionament de l’Agència.»

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De modificació i supressió

«Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; el composició i funcionament del Consell d’Administració i el 
nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de funcio-
nament de l’Agència.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 29.

Capítol III. Règim econòmic i financer, de contractació, personal  
i control

TEXT PRESENTAT

Article 7. Règim econòmic i financer
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera que 

estableix la normativa reguladora de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets que li són adscrits i 

els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes 

del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en 

l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu desen-
volupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.
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c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta ads-
crita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i 
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat 
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència. 
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normati-
va de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 30
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió

«Article 7. Règim econòmic i financer
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera que 

estableix la normativa reguladora de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets que li són adscrits i 

els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes
del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en
l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu 

desenvolupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.
c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta ads-

crita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i 

s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat 
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència. 
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normati-
va de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Règim de contractació
1. La contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per la 

normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. Als 
efectes del que disposa l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
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l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya te la condició de mitjà propi i servei tèc-
nic de les institucions i els departaments en què s’estructura l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, els organismes i les entitats que en depenen i que tinguin 
la condició de poder adjudicador. Podran encomanar a l’Agència la prestació dels 
serveis de ciberseguretat, en el seu cas, d’acord amb el règim previst als documents 
d’encomana, que com a mínim inclouran l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos 
i els sistema de finançament.

2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Règim de personal
El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret labo-

ral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats 
administratives. En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a 
les funcions d’inspecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari 
tindrà la consideració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particu-
lar, respecte de les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 2.

El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 31
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De supressió i addició

«Article 9. Règim de personal
El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és personal laboral o 

funcionari de la Generalitat de Catalunya. es regeix pel dret laboral, sens perjudici 
de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats administratives. 
En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a les funcions d’ins-
pecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari tindrà la consi-
deració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particular, respecte de 
les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 2.

El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Règim de control
1. El control de caràcter financer de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té 

per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel proce-
diment d’auditoria d’acord amb allò establert a l’article 71 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria 
d’activitats fetes durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 32
GP Socialista (9)
D’addició

«Article 10. Règim de control
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria 

d’activitats fetes durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament, i que el direc-
tor o la directora de l’Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament de 
Catalunya competent en matèria de ciberseguretat.»

Addició de nous apartats
Esmena 33
GP Socialista (10)
D’addició

«Article 10. Règim de control
2. bis) La Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, l’Agència de Pro-

tecció de Dades de Catalunya, i l’Oficina Antifrau de Catalunya, cadascuna dins 
l’àmbit de les seves competències, emetran anualment una memòria sobre l’activitat 
durant l’exercici de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que lliuraran al Go-
vern i al Parlament, com a màxim un mes més tard de lliurada la memòria anual 
elaborada per la pròpia Agència.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 16 i 32 
de modificació de l’apartat 2 de l’article 10 amb la següent redacció:

«2. L’Agència de Ciberseguretat aprova anualment una memòria de les activitats 
desenvolupades durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament i que el director de 
l’Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament competent en matèria de ci-
berseguretat o, si escau, davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.»

Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció

TEXT PRESENTAT

Article 11. Contracte programa
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte pro-
grama de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels ob-
jectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat 
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels re-
cursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a 
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la com-
petència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de 
gestió dels seus recursos humans.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 34
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió

«Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció.
Article 11. Contracte programa
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte pro-
grama de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels ob-
jectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat 
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels re-
cursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a 
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la com-
petència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de 
gestió dels seus recursos humans.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Primera. Adscripció a l’Agència dels béns de domini públic
S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa 
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions 
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Es-
tatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjan-
çant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració 
econòmica.

L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de l’Ad-
ministració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les fun-
cions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en el decret d’aprovació 
dels Estatuts.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Segona. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i 
subrogació en els contractes i convenis
Per al compliment de les seves funcions la Fundació Centre de Seguretat de la 

Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya tots els 
actius materials, personal i els recursos pressupostaris assignats a la Fundació Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal de procedir a aquesta cessió, 
la fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per a la seva execució des de 
l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de Catalunya les modificacions 
administratives i pressupostàries necessàries.
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L’agència de ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis 
subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i de les entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions 
que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa 
es concretarà en el decret d’aprovació dels seus estatuts.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 35
GP de Ciutadans (2)
De supressió

«Segona. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i subroga-
ció en els contractes i convenis Per al compliment de les seves funcions la Fundació 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberse-
guretat de Catalunya tots els actius materials, personal i els recursos pressupostaris 
assignats a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal 
de procedir a aquesta cessió, la fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per 
a la seva execució des de l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de 
Catalunya les modificacions administratives i pressupostàries necessàries. L’agència 
de ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis subscrits per 
la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. L’Agència se subro-
garà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions que li corresponguin 
en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa es concretarà en el 
decret d’aprovació dels seus estatuts.»

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 36
GP de Ciutadans (1)
D’addició

«Disposición adicional. Disolución y liquidación de la Fundación CESICAT
1. El Govern de la Generalitat promoverá, en el plazo improrrogable de tres me-

ses desde la entrada en vigor de la presente ley, la inmediata disolución y posterior 
liquidación de la Fundación CESICAT y presentará, en el plazo máximo de un mes, 
en sede parlamentaria un informe detallado sobre dicha disolución y liquidación, 
debiendo rendir cuentas ante el Parlament por las cuestiones que se susciten a raíz 
del contenido de dicho informe.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposició transitòria

TEXT PRESENTAT

Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT fins la constitució de 
l’Agència
Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de l’Agència, la Fun-

dació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà exercint les seves 
funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis.

El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat 
de Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Cesicat s’integrarà a l’Agència 
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pel mecanisme de successió d’empresa, en la forma prevista en la normativa laboral 
corresponent.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 37
GP de Ciutadans (3)
De supressió

«Disposició transitòria. Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT fins 
la constitució de l’Agència

Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de l’Agència, la Fun-
dació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà exercint les seves 
funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis. El personal laboral 
que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat de Catalunya, estigui 
prestant serveis a la Fundació Cesicat s’integrarà a l’Agència pel mecanisme de suc-
cessió d’empresa, en la forma prevista en la normativa laboral corresponent.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposicions finals

TEXT PRESENTAT

Primera. Modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
1. Es modifiquen els punts següents de la Llei 29/2010:
S’afegeix una lletra, la e, a l’article 6.2 amb el següent literal:
«e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en l’ús dels mitjans electrònics.»
S’afegeix una lletra, la g, a l’article 6.3 amb el següent literal:
«g) Garantir en l’àmbit del model català d’administració electrònica i en la pres-

tació de serveis públics a la ciutadania per mitjans electrònics l’adequada seguretat 
de la informació i determinar i aplicar el nivell adient de ciberseguretat del model 
català d’administració electrònica.»

S’afegeix un apartat a l’article 7 amb el següent literal:
«5. L’Agència Catalana de Ciberseguretat s’encarregarà de planificar, gestionar 

i controlar la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i 
d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o que, en 
altre cas, ofereixin serveis al sector públic de la Generalitat de Catalunya.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Segona. Constitució de l’Agència
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ha de constituir, aprovar els estatuts 

per part del Govern i les normes necessàries pel seu desplegament, en el termini 
d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com adscriure a aquesta 
els béns de domini públic.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Tercera. Dissolució de la fundació CESICAT
La Fundació CESICAT iniciarà el procediment de dissolució en el moment de 

constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta acceptarà els 
béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la Fundació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP de Ciutadans (4)
De supressió

«Tercera. Dissolució de la fundació CESICAT
La Fundació CESICAT iniciarà el procediment de dissolució en el moment de 

constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta acceptarà els 
béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la Fundació.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Quarta. Autoritzacions
1. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les modificacions pressupostàries i 

patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
els recursos indicats a les disposicions addicionals primera i segona.

2. S’autoritza als representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans 
de govern de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que siguin necessaris 
als efectes de de la seva dissolució i liquidació.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 39
GP de Ciutadans (5)
De supressió

«Quarta. Autoritzacions 1. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les mo-
dificacions pressupostàries i patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya els recursos indicats a les disposicions addicionals 
primera i segona. 2. S’autoritza als representants de l’Administració de la Genera-
litat en els òrgans de govern de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que 
siguin necessaris als efectes de de la seva dissolució i liquidació.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Preàmbul
La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la lliu-

re circulació de la informació, idees i coneixement, i els poders públics venen apos-
tant clarament per la seva plena implantació, emprant cada dia més les eines que tant 
les administracions com els prestadors de serveis posen a la seva disposició. L’ús 
quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el tractament 
de la informació que en fan les converteixen en elements essencials per a l’actual 
desenvolupament econòmic i convivència social. La dependència, doncs, d’aquestes 
tecnologies, sistemes i informació fa que esdevinguin bàsics per a garantir la con-
tinuïtat de les activitats, per a oferir seguretat jurídica en les accions del ciutadà i 
el tràfic mercantil, així com per a garantir el progrés i desenvolupament social dels 
ciutadans de Catalunya en aquesta societat de la informació.

No obstant, el desenvolupament de la societat de la informació es troba afectat 
per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat, i la interrela-
ció i dependència de les infraestructures i serveis de comunicacions fan que la seva 
protecció enfront ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.

Tant a nivell nacional com internacional, es pot detectar que en els últims temps 
l’activitat organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis 
públics de governs i d’empreses privades de rellevància notable s’ha vist incremen-
tada exponencialment, així com l’impacte obtingut en les seves accions, arribant en 
molts casos a afectar els serveis bàsics per al bon funcionament de les administra-
cions i per a la ciutadania.

En els darrers temps, la bel·ligerància de les actuacions a la xarxa dirigides cap 
a Catalunya, en general, i, concretament, cap a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i els seus serveis públics, fan necessari assumir una actuació decidida per 
a la protecció de la informació, infraestructures i interessos de la Generalitat de Ca-
talunya i de les persones i institucions públiques i privades de Catalunya.

L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les infra-
estructures essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són neces-
sàries per a garantir el correcte funcionament del Govern, de les administracions 
públiques, i per a la protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics de la ciuta-
dania, entenent com a serveis bàsics aquells que garanteixen la seguretat i continuï-
tat social bàsica com, per exemple, els principals subministres o el suport a la mobi-
litat i la xarxa viaria. Per aquesta raó, cal garantir-ne la seva protecció i esdevé una 
prioritat vetllar per la seva ciberseguretat.

Un dels principals objectius del servei públic de ciberseguretat és la necessitat 
d’investigar ciberatacs en l’àmbit de les seves competències. Actualment no es dis-
posa a Catalunya d’aquesta capacitat i resulta imprescindible per a garantir la cor-
recta protecció de les persones públiques i privades en el territori de Catalunya i la 
eficient coordinació amb els cossos de seguretat quan d’aquests incidents se’n pu-
guin derivar conductes il·lícites. Aquesta capacitat serà un dels motius que perme-
tran a més donar suport a les autoritats competents per a un millor exercici de les 
seves funcions públiques a la xarxa. Aquest suport és imprescindible per a garantir 
que les funcions d’aquestes autoritats es puguin dur a terme amb la major seguretat, 
tant tècnica com jurídica, en l’àmbit de la societat de la informació.

Així, és necessari disposar d’un Equip de Resposta a Incidents (CSIRT) que ges-
tioni els incidents de ciberseguretat que afectin al territori de Catalunya, i que gau-
deixi de les competències establertes a la normativa de la societat de la informació.

Per donar resposta a aquestes necessitats cal disposar, d’un organisme que, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, vetlli per dur a terme les 
funcions del servei públic de ciberseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell 
de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya. La seves funcions 
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han de basar-se en la implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura 
pública i els seus serveis, així com en la coordinació amb els proveïdors privats de 
serveis de la societat de la informació per a l’assoliment dels seus objectius.

Actualment, la Generalitat de Catalunya compta amb la Fundació Centre de Se-
guretat de la Informació a Catalunya (CESICAT), que és una entitat sense ànim de 
lucre que té per objecte l’establiment i seguiment dels programes i plans d’actuació 
necessaris per a garantir una societat de la informació segura, operant un Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit 
empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacio-
nal i internacional. Les finalitats de les activitats i actuacions d’aquesta Fundació 
són el foment i promoció de la seguretat TIC a nivell nacional, d’acord amb els plans 
d’actuació que s’elaborin.

La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, però, per la 
seva forma jurídica, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciber-
seguretat.

L’afectació dels atacs cibernètics esmentats anteriorment, dona fonament a la ne-
cessitat d’abordar aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya per tal de dotar a la ciu-
tadania, les empreses i les institucions del país d’un servei de ciberseguretat públic 
encarregat de protegir-los i d’implementar actuacions i proporcionar informació per 
a reduir l’impacte d’aquests atacs a Catalunya.

Així doncs, la present llei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la crea-
ció d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la dret pri-
vat, a la qual se li atorguen aquestes funcions. D’aquesta manera, es garanteix que 
el Govern disposi de les eines necessàries per a afrontar els riscos i amenaces que 
planteja actualment la plena integració a la societat de la informació.

Aquest nou organisme podrà exercir, entre d’altres, les funcions següents: desen-
volupar i liderar el servei públic de ciberseguretat necessari per a la protecció del ter-
ritori de Catalunya davant les amenaces actuals; coordinar la ciberseguretat entre els 
diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable d’aquesta matèria; i garan-
tir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, i, si s’escau, de la resta d’entitats i institucions públiques de Ca talunya, dels ens 
locals, així com de les persones físiques i jurídiques situades a Ca talunya.

Davant dels riscos que la ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institu-
cions, el fet de no disposar d’aquesta figura impedeix la correcta gestió d’incidents 
de caràcter global que els afecten i la coordinació dels esforços dels diferents equips 
que en puguin tenir coneixement.

Per tal de garantir la necessària actualització i adequació de les mesures de protec-
ció per a fer front a les amenaces s’encarrega al Govern l’elaboració i aprovació dels 
corresponents plans d’actuació en matèria de ciberseguretat. La seva execució mitjan-
çant l’Agència garantirà que es desenvolupin i apliquin les mesures necessàries per fer 
front a ciberatacs i ciberamenaces, reduint el risc i millorant els nivells de cibersegu-
retat de la ciutadania, institucions i empreses a Catalunya.

Aquesta llei, modifica la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrò-
nics al sector públic de Catalunya, per tal d’adequar-la al que estableix la present 
llei.

La competència de la Generalitat per la creació de l’Agència de Cibersegure-
tat de Catalunya ve donada per l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva 
Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans 
i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i les diverses modalitats 
organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

L’article 140.7 del mateix Estatut disposa que correspon a la Generalitat, d’acord 
amb la normativa de l’Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions 
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electròniques, que inclou en tot cas, promoure l’existència d’un conjunt mínim de 
serveis d’accés universal.

D’acord amb l’article 121.1 a), correspon a la Generalitat la competència exclu-
siva en matèria de comerç, que inclou en tot cas, l’ordenació administrativa del co-
merç electrònic.

De conformitat amb l’article 53 del mateix Estatut, els poders públics han de fa-
cilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la 
comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots 
els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecno-
logies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han 
de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els 
principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
els poders públics han de garantir la protecció de la seguretat i la defensa dels drets 
i dels interessos legítims dels consumidors i usuaris.

La iniciativa respon també a la necessitat de donar compliment al mandat rebut 
en la Moció 75/X, de 13.2.2014, del Parlament de Catalunya, en que insta al Govern 
a adoptar la forma jurídica més adequada per a dur a terme les funcions assignades 
al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), i garantir l’escrutini 
públic i el control parlamentari de l’activitat d’aquest organisme, i en la Resolució 
535/X, de 19.2.2014, del mateix Parlament, en la que insta al Govern a reconvertir 
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) en una agència go-
vernamental.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 40
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió i addició

«[...], així com per a garantir el progrés i el desenvolupament social, sense dis-
criminacions per raons d’accés, dels ciutadans de Catalunya en aquesta societat de 
la informació. [...]

»[...] Així doncs, la present llei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la 
creació d’una entitat de dret d’un ens públic, amb personalitat jurídica pròpia, sot-
mesa al dret privat, a la qual se li atorguen aquestes funcions [...]»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

RECOMANACIÓ FINAL DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes tècniques i lingüístiques propo-
sades pel lletrat i l’assessor lingüístic que mereixin la conformitat dels ponents i que 
s’incorporen al predictamen.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Lluís Guinó i Subirós, Jean Castel Sucarrat, Ferran Pedret i Santos, Joan Giner 

Miguélez, Alberto Villagrasa Gil, Anna Gabriel i Sabaté
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Predictamen

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Preàmbul
La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la lliu-

re circulació de la informació, idees i coneixement, i els poders públics venen apos-
tant clarament per la seva plena implantació, emprant cada dia més les eines que tant 
les administracions com els prestadors de serveis posen a la seva disposició. L’ús 
quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el tractament 
de la informació que en fan les converteixen en elements essencials per a l’actual 
desenvolupament econòmic i convivència social. La dependència, doncs, d’aquestes 
tecnologies, sistemes i informació fa que esdevinguin bàsics per a garantir la con-
tinuïtat de les activitats, per a oferir seguretat jurídica en les accions del ciutadà i 
el tràfic mercantil, així com per a garantir el progrés i desenvolupament social dels 
ciutadans de Catalunya en aquesta societat de la informació.

No obstant, el desenvolupament de la societat de la informació es troba afectat 
per diversos reptes i amenaces que posen en perill la seva seguretat, i la interrela-
ció i dependència de les infraestructures i serveis de comunicacions fan que la seva 
protecció enfront ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.

Tant a nivell nacional com internacional, es pot detectar que en els últims temps 
l’activitat organitzada a la xarxa que té com a objectius perjudicar accions i serveis 
públics de governs i d’empreses privades de rellevància notable s’ha vist incremen-
tada exponencialment, així com l’impacte obtingut en les seves accions, arribant en 
molts casos a afectar els serveis bàsics per al bon funcionament de les administra-
cions i per a la ciutadania.

En els darrers temps, la bel·ligerància de les actuacions a la xarxa dirigides cap 
a Catalunya, en general, i, concretament, cap a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i els seus serveis públics, fan necessari assumir una actuació decidida per 
a la protecció de la informació, infraestructures i interessos de la Generalitat de Ca-
talunya i de les persones i institucions públiques i privades de Catalunya.

L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs està situant les infra-
estructures essencials del país com a objectiu. Aquestes infraestructures són neces-
sàries per a garantir el correcte funcionament del Govern, de les administracions 
públiques, i per a la protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics de la ciuta-
dania, entenent com a serveis bàsics aquells que garanteixen la seguretat i continuï-
tat social bàsica com, per exemple, els principals subministres o el suport a la mobi-
litat i la xarxa viaria. Per aquesta raó, cal garantir-ne la seva protecció i esdevé una 
prioritat vetllar per la seva ciberseguretat.

Un dels principals objectius del servei públic de ciberseguretat és la necessitat 
d’investigar ciberatacs en l’àmbit de les seves competències. Actualment no es dis-
posa a Catalunya d’aquesta capacitat i resulta imprescindible per a garantir la cor-
recta protecció de les persones públiques i privades en el territori de Catalunya i la 
eficient coordinació amb els cossos de seguretat quan d’aquests incidents se’n pu-
guin derivar conductes il·lícites. Aquesta capacitat serà un dels motius que perme-
tran a més donar suport a les autoritats competents per a un millor exercici de les 
seves funcions públiques a la xarxa. Aquest suport és imprescindible per a garantir 
que les funcions d’aquestes autoritats es puguin dur a terme amb la major seguretat, 
tant tècnica com jurídica, en l’àmbit de la societat de la informació.

Així, és necessari disposar d’un Equip de Resposta a Incidents (CSIRT) que ges-
tioni els incidents de ciberseguretat que afectin al territori de Catalunya, i que gau-
deixi de les competències establertes a la normativa de la societat de la informació.

Per donar resposta a aquestes necessitats cal disposar, d’un organisme que, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, vetlli per dur a terme les 
funcions del servei públic de ciberseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell 
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de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya. La seves funcions 
han de basar-se en la implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura 
pública i els seus serveis, així com en la coordinació amb els proveïdors privats de 
serveis de la societat de la informació per a l’assoliment dels seus objectius.

Actualment, la Generalitat de Catalunya compta amb la Fundació Centre de Se-
guretat de la Informació a Catalunya (CESICAT), que és una entitat sense ànim de 
lucre que té per objecte l’establiment i seguiment dels programes i plans d’actuació 
necessaris per a garantir una societat de la informació segura, operant un Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit 
empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacio-
nal i internacional. Les finalitats de les activitats i actuacions d’aquesta Fundació 
són el foment i promoció de la seguretat TIC a nivell nacional, d’acord amb els plans 
d’actuació que s’elaborin.

La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, però, per la 
seva forma jurídica, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciber-
seguretat.

L’afectació dels atacs cibernètics esmentats anteriorment, dona fonament a la ne-
cessitat d’abordar aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya per tal de dotar a la ciu-
tadania, les empreses i les institucions del país d’un servei de ciberseguretat públic 
encarregat de protegir-los i d’implementar actuacions i proporcionar informació per 
a reduir l’impacte d’aquests atacs a Catalunya.

Així doncs, la present llei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la crea-
ció d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa la dret pri-
vat, a la qual se li atorguen aquestes funcions. D’aquesta manera, es garanteix que 
el Govern disposi de les eines necessàries per a afrontar els riscos i amenaces que 
planteja actualment la plena integració a la societat de la informació.

Aquest nou organisme podrà exercir, entre d’altres, les funcions següents: desen-
volupar i liderar el servei públic de ciberseguretat necessari per a la protecció del ter-
ritori de Catalunya davant les amenaces actuals; coordinar la ciberseguretat entre els 
diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable d’aquesta matèria; i garan-
tir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, i, si s’escau, de la resta d’entitats i institucions públiques de Catalunya, dels ens 
locals, així com de les persones físiques i jurídiques situades a Catalunya.

Davant dels riscos que la ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institu-
cions, el fet de no disposar d’aquesta figura impedeix la correcta gestió d’incidents 
de caràcter global que els afecten i la coordinació dels esforços dels diferents equips 
que en puguin tenir coneixement.

Per tal de garantir la necessària actualització i adequació de les mesures de protec-
ció per a fer front a les amenaces s’encarrega al Govern l’elaboració i aprovació dels 
corresponents plans d’actuació en matèria de ciberseguretat. La seva execució mitjan-
çant l’Agència garantirà que es desenvolupin i apliquin les mesures necessàries per fer 
front a ciberatacs i ciberamenaces, reduint el risc i millorant els nivells de cibersegu-
retat de la ciutadania, institucions i empreses a Catalunya.

Aquesta llei, modifica la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya, per tal d’adequar-la al que estableix la present llei.

La competència de la Generalitat per la creació de l’Agència de Cibersegure-
tat de Catalunya ve donada per l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva 
Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans 
i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i les diverses modalitats 
organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

L’article 140.7 del mateix Estatut disposa que correspon a la Generalitat, d’acord 
amb la normativa de l’Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions 
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electròniques, que inclou en tot cas, promoure l’existència d’un conjunt mínim de 
serveis d’accés universal.

D’acord amb l’article 121.1 a), correspon a la Generalitat la competència exclu-
siva en matèria de comerç, que inclou en tot cas, l’ordenació administrativa del co-
merç electrònic.

De conformitat amb l’article 53 del mateix Estatut, els poders públics han de fa-
cilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la 
comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots 
els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecno-
logies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han 
de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els 
principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
els poders públics han de garantir la protecció de la seguretat i la defensa dels drets 
i dels interessos legítims dels consumidors i usuaris.

La iniciativa respon també a la necessitat de donar compliment al mandat rebut 
en la Moció 75/X, de 13.2.2014, del Parlament de Catalunya, en que insta al Govern 
a adoptar la forma jurídica més adequada per a dur a terme les funcions assignades 
al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), i garantir l’escrutini 
públic i el control parlamentari de l’activitat d’aquest organisme, i en la Resolució 
535/X, de 19.2.2014, del mateix Parlament, en la que insta al Govern a reconvertir 
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) en una agència go-
vernamental.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret públic 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, 
que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena capacitat d’obrar 
per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica i funcional, ads-
crita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus 
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions 
que li són aplicables.

3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat 
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se 
sotmet al dret administratiu.

Article 2. Objecte i funcions
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la cibersegu-

retat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comuni-
cacions electròniques i els sistemes d’informació.

2. També té per objectiu, l’execució de les polítiques públiques en matèria de ci-
berseguretat i en particular:

a) Assessorar i donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de cibersegure-
tat que aquest ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts als mateixos.

b) Executar els plans de ciberseguretat que en cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb d’altres organismes en tot allò que es consideri necessari 

per a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
d) Organitzar les activitats de difusió, formació i conscienciació en matèria de 

ciberseguretat adients als diferents col·lectius destinataris, posant especial èmfasi als 
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que presenten situacions de vulnerabilitat, així com facilitant les eines i programes 
escaients.

e) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupa-
ment de l’economia i la societat digital a Catalunya.

3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions 
en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com es-
tablir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infra-
estructura a Catalunya.

Les funcions de l’Agència són les següents:
a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat a Catalunya, desple-

gant les mesures de protecció adients per donar resposta a les ciberamenaces i els 
seus riscos inherents sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, 
serveis TIC i la informació que maneguen.

b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, es-
tablint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels in-
cidents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així com 
les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la 
conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions 
de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.

c) Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a 
Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normativa de serveis de 
la societat de la informació, incloent la relació amb altres organismes de cibersegu-
retat tant a nivell nacional com internacional, i la coordinació dels equips de respos-
ta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats equivalents que actuïn 
en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà aquestes funcions com a CERT del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat com-
petent per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les tasques 
de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’obtenció de 
prova electrònica. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, l’Agència col·laborarà 
amb els cossos policials i autoritats judicials d’acord amb allò establert a la normati-
va vigent, previ requeriment, i actuant de forma coordinada tot preservant i posant a 
la seva disposició els elements rellevants per a la investigació i que puguin constituir 
elements de prova.

e) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com accions di-
rigides a ocasionar algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes 
d’informació, serveis TIC o la pròpia informació, en els quals intervingui per raó de 
la seva competència per tal d’informar als òrgans competents sobre les causes i les 
conseqüències dels incidents i sobre els danys produïts.

f) Recollir les dades adients de les entitats que gestionen serveis públics o essen-
cials a Catalunya per tal de conèixer l’estat de la seguretat de la informació, infor-
mar-ne al Govern, i proposar les mesures adients tot duent a terme la gestió de riscos 
en matèria de ciberseguretat.

g) Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i infraestructures 
TIC de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques que ho re-
quereixin.

4. També són funcions de l’Agència, en l’àmbit del Govern i de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, les següents:

a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de 
compliment obligatori per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
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dels organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta, per tal de garantir una 
protecció eficaç, en particular enfront el cibercrim i els ciberatacs. En l’àmbit del 
marc de directrius i normes tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació 
policials, l’Agència es coordinarà amb el departament competent en matèria de po-
licia i seguretat pública.

b) Informar preceptivament, en els procediments d’elaboració de disposicions 
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de ciberseguretat i governança TIC.

c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i als organismes i entitats vinculats 
o dependents d’aquesta.

d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrò-
nica i d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o 
que, en altre cas, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i als organismes i entitats vinculats o dependents d’aquesta.

L’Agència col·laborarà amb els organismes judicials i policials d’acord amb allò 
establert a la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions l’Agència actua-
rà de forma coordinada amb els cossos policials i de seguretat pública, sens perju-
dici de les funcions pròpies del departament competent en la matèria. En especial, 
l’Agència es coordinarà amb els cossos policials per a la ciberseguretat i protecció 
dels sistemes d’informació policials, d’acord amb les competències que tenen reco-
neguda aquells en la matèria.

5. L’Agència establirà línies de col·laboració en l’àmbit de la ciberseguretat amb 
els ens locals de Catalunya.

Article 2 bis. Àmbit objectiu d’actuació
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya desenvolupa les seves funcions en 

l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici 
de la col·laboració amb altres organismes i ens públics establerta a l’apartat 4.d) i 5 
de l’article 2.

2. En l’exercici de les seves funcions i d’acord amb les competències de la Ge-
neralitat promou la ciberseguretat amb relació a les persones físiques i jurídiques 
situades a Catalunya i col·labora amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicació electròniques que prestin serveis o disposin d’infraes-
tructures a Catalunya.

Capítol II. Estructura orgànica

Article 3
Els òrgans de govern de l’Agència són el Consell d’Administració i la direcció.

Article 4. El Consell d’Administració
Aquest, de composició paritària, s’integra per un mínim de set membres i un mà-

xim de deu, i l’han d’integrar necessàriament els membres següents:
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona 

amb rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat 
i societat digital i l’altra a un representant del Departament competent en matèria 
de seguretat pública.

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
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f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria de tecnologies de la informació i la comunicació.

Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-
ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat 
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.

El director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya assisteix a les reunions 
del Consell d’Administració amb veu i sense vot.

Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de Ca-

talunya, a proposta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats correspo-
nents per a la seva contractació i separació, si s’escau.

Article 6. Estatuts
Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 

Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; el funcionament del Consell d’Administració i l’estructura orgà-
nica interna i el règim de funcionament de l’Agència.

Capítol III. Règim econòmic i financer, de contractació, personal i 
control

Article 7. Règim econòmic i financer
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera que 

estableix la normativa reguladora de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets que li són adscrits i 

els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes 

del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en 

l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu desen-
volupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.

c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta ads-
crita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i 
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat 
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència. 
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normati-
va de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.
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Article 8. Règim de contractació
1. La contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per la 

normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. Als 
efectes del que disposa l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
l’Agencia de Ciberseguretat de Catalunya te la condició de mitjà propi i servei tèc-
nic de les institucions i els departaments en què s’estructura l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, els organismes i les entitats que en depenen i que tinguin 
la condició de poder adjudicador. Podran encomanar a l’Agència la prestació dels 
serveis de ciberseguretat, en el seu cas, d’acord amb el règim previst als documents 
d’encomana, que com a mínim inclouran l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos 
i els sistema de finançament.

2. L’òrgan de contractació de l’Agència és el director o directora.

Article 9. Règim de personal
El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret labo-

ral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats 
administratives. En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a 
les funcions d’inspecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari 
tindrà la consideració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particu-
lar, respecte de les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 2.

El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya.

Article 10. Règim de control
1. El control de caràcter financer de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té 

per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s’efectua pel proce-
diment d’auditoria d’acord amb allò establert a l’article 71 del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre.

2. L’Agència de Ciberseguretat aprova anualment una memòria de les activitats 
desenvolupades durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament i que el director  
de l’Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament competent en matèria de  
ciberseguretat o, si escau, davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.

Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció

Article 11. Contracte programa
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte pro-
grama de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels ob-
jectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat 
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels re-
cursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a 
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la com-
petència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de 
gestió dels seus recursos humans.

Disposicions addicionals

Primera. Adscripció a l’Agència dels béns de domini públic
S’adscriuen a l’Agència els béns de l’Administració de la Generalitat de Cata-

lunya i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa 
l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les exempcions 
fiscals i econòmiques que puguin tenir reconegudes. El decret d’aprovació dels Es-



BOPC 411
16 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 38

tatuts de l’Agència concretarà els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjan-
çant el qual es formalitzarà, que necessàriament haurà de reflectir la seva valoració 
econòmica.

L’Agència se subrogarà en els drets i obligacions de contingut econòmic de l’Ad-
ministració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les fun-
cions que desenvolupa l’Agència, la qual cosa es concretarà en el decret d’aprovació 
dels Estatuts.

Segona. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i 
subrogació en els contractes i convenis
Per al compliment de les seves funcions la Fundació Centre de Seguretat de la 

Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya tots els 
actius materials, personal i els recursos pressupostaris assignats a la Fundació Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal de procedir a aquesta cessió, 
la fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per a la seva execució des de 
l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de Catalunya les modificacions 
administratives i pressupostàries necessàries.

L’agència de ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis 
subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

L’Agència se subrogarà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i de les entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions 
que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa 
es concretarà en el decret d’aprovació dels seus estatuts.

Disposició transitòria. Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT 
fins la constitució de l’Agència
Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de l’Agència, la Fun-

dació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà exercint les seves 
funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis.

El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat 
de Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Cesicat s’integrarà a l’Agència 
pel mecanisme de successió d’empresa, en la forma prevista en la normativa laboral 
corresponent.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
1. Es modifiquen els punts següents de la Llei 29/2010:
S’afegeix una lletra, la e, a l’article 6.2 amb el següent literal:
«e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en l’ús dels mitjans electrònics.»
S’afegeix una lletra, la g, a l’article 6.3 amb el següent literal:
«g) Garantir en l’àmbit del model català d’administració electrònica i en la pres-

tació de serveis públics a la ciutadania per mitjans electrònics l’adequada seguretat 
de la informació i determinar i aplicar el nivell adient de ciberseguretat del model 
català d’administració electrònica.»

S’afegeix un apartat a l’article 7 amb el següent literal:
«5. L’Agència Catalana de Ciberseguretat s’encarregarà de planificar, gestionar 

i controlar la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i 
d’identitat i confiança digital per part dels prestadors establerts a Catalunya o que, 
en altre cas, ofereixin serveis al sector públic de la Generalitat de Catalunya.»

Segona. Constitució de l’Agència
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ha de constituir, aprovar els estatuts 

per part del Govern i les normes necessàries pel seu desplegament, en el termini 



BOPC 411
16 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 39 

d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com adscriure a aquesta 
els béns de domini públic.

Tercera. Dissolució de la fundació CESICAT
La Fundació CESICAT iniciarà el procediment de dissolució en el moment de 

constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta acceptarà els 
béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la Fundació.

Quarta. Autoritzacions
1. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les modificacions pressupostàries i 

patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
els recursos indicats a les disposicions addicionals primera i segona.

2. S’autoritza als representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans 
de govern de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que siguin necessaris 
als efectes de de la seva dissolució i liquidació.

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59240; 59247 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59240)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 5

5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que suspengui de manera 
cautelar i provisional l’atorgament de llicències amb la corresponent delimitació, a 
l’àmbit del futur decret de declaració de Parc Natural del Montseny que serà objecte 
de regulació pel Pla especial de protecció del Montseny.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59247)

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

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que en els propers mesos 
aprovi un Projecte de decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny i l’estudi 
d’impacte ambiental estratègic, que atribueixi la gestió del Parc Natural del Mont-
seny a les Diputacions de Barcelona i Girona.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que sotmeti a avaluació am-
biental el Pla especial aprovat el 2008 i el torni a tramitar amb totes les garanties ju-
rídiques i procedimentals amb l’horitzó de tenir l’aprovació inicials abans d’un any.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 5

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que suspengui de manera 
cautelar i provisional l’atorgament de llicències, tant d’obres, edificació, parcel·la-
ció, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, exceptuant obres de 
manteniment o rehabilitació de construccions ja existents destinades a habitatge o a 
dependències pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes, així com de la instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets de llicències dins de l’àmbit de tota la Re-
serva de la biosfera del Montseny fins l’aprovació del nou Pla Especial de Protecció 
del Montseny.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59195 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59195)

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

1. Continuar fent una assignació dels recursos adients al conjunt del territori 
de Barcelona Comarques, per tal de que els centres educatius puguin desenvolupar 
projectes socioeducatius integrals en el territori amb el vist i plau de la comunitat 
educativa.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Continuar dotant de més recursos així com d’una reducció de les ràtios als 
centres en entorns d’alta complexitat a 22 places, per tal de donar el màxim d’opor-
tunitats a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable i per satisfer les ne-
cessitats especials d’aquells alumnes del municipi que ho requereixin, com el suport 
del CREDA, que garanteix una cobertura a alumnes i famílies amb discapacitats 
auditives.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Realitzar les actuacions pertinents per tal d’atendre les obres d’adequació del 
pati del Centre educatiu Riera Alta i, atès que les obres de la 2a fase de construcció 
de l’escola són recents, dur a terme un informe per examinar i valorar, si s’escau, 
defectes en la construcció.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

5. Iniciar els tràmits per la construcció de l’escola Santa Coloma, tan bon punt 
l’ajuntament hagi posat a disposició del Departament un solar on realitzar-la.

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59246 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59246)

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

1. No impulsar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la com-
bustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus 
derivats. (CDR). Cada sector productiu ha de gestionar els seus propis residus per 
a convertir-los en recursos materials.

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59245 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 59245)

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del text de la Proposta de resolució, que resta redactat de la 
següent manera

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, juntament amb el Govern 
d’Espanya, es treballi per tal de trobar la via legal –dins el marc legislatiu europeu– 
per mantenir l’activitat ocellaire tradicional amb l’impuls de la cria en captivitat 
que, a curt termini permeti mantenir l’activitat dels concursos de cant d’ocellaires a 
Catalunya sense l’extracció d’ocells salvatges del medi natural»
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Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos 
d’Esquadra
250-00943/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59200)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la reforma del Règim in-
tern de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, parlada amb els diferents 
grups parlamentaris i amb els representants sindicals de la policia de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59198 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59198)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar i valorar el pla de patru-
llatge de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la comarca de l’Anoia 
de manera coordinada amb els diferents actors implicats, tant en matèria de segure-
tat com amb representació institucional.

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59199 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59199)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 2

2. Realizat aquest estudi i després de la temporada d’estiu, es doti del vestuari 
adequat per a les zones de muntanya i per a la temporada d’hivern a les zones amb 
les temperatures més crítiques i fredes.
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Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59018).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58981; 59019).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 58982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58983; 59020).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58984; 59021).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58985; 59022).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58986; 59023).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58987; 59024).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59025).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59026).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00970/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58988; 59027).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59028).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59029).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59030).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59031).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59032).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59033).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59034).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 58989; 59035).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.05.2017 al 17.05.2017).
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 59213; 59237).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.05.2017 al 16.05.2017).
Finiment del termini: 17.05.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre l’incident ocorregut al centre de menors de Can Rubió, 
d’Esparreguera
354-00167/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 58990).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 11.05.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Veus 
davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte «Contenció 
mecànica 0» i les iniciatives i experiències internacionals per a la 
transformació de la xarxa de salut mental
356-00362/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 27, tinguda l’11.05.2017, DSPC-C 415.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant 
la Comissió de Treball perquè informi sobre els reptes i les dificultats 
dels centres especials de treball
356-00645/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 58512).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 11.05.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Sandra Fernández Fuentes i Rafaela 
Alcántara Inajar, treballadores de l’empresa Kle Serveis Integrals, 
davant la Comissió de Treball perquè informin sobre la situació i les 
condicions laborals de les treballadores d’aquesta empresa
356-00656/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 59087).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 11.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en 
representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat 
de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de 
Treball perquè informi sobre la situació del sector amb relació a les 
condicions de treball
356-00657/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 59096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 11.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Helena Motos Hervás, en 
representació del sector de la geriatria de la Federació de Sanitat de 
Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies perquè informi sobre la situació del sector amb relació a la 
qualitat del servei i el seu finançament
356-00658/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 59097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 11.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president 
de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre les condicions de vida del col·lectiu de la gent 
gran LGBTI
356-00659/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
59188).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 11.05.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Bonet, president del Consell 
Regulador del Cava, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè exposi la seva visió sobre la indústria del cava
356-00660/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 59259).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 11.05.2017.

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

Compareixença en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret 
tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques
353-00313/11

DECAÏMENT

Decaïment, 01.03.2017.

Compareixença en comissió de David Mallafrè Conesa, expert en 
la matèria, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques
353-00317/11

DECAÏMENT

Decaïment, 01.03.2017.

Compareixença del director general de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
357-00439/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda l’11.05.2017, DSPC-C 417.
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Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya
357-00440/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda l’11.05.2017, DSPC-C 417.

Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya
357-00441/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda l’11.05.2017, DSPC-C 417.

Compareixença de representants de la Federació Veus davant la 
Comissió de Salut per a explicar el projecte «Contenció mecànica 0» i 
les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de 
la xarxa de salut mental
357-00481/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 27, tinguda l’11.05.2017, DSPC-C 415.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda l’11.05.2017, 
DSPC-C 415.
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