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Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de les llistes d’es-
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Centres Especials 
de Treball d’Iniciativa Privada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a in-
formar sobre els reptes i les dificultats dels centres especials de treball
357-00492/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) de la Xarxa de Consum Solidari, davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el contingut del document 
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bitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
357-00494/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
explicar les accions i els objectius del Col·legi
357-00495/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29
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Compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector de la geriatria 
de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del sector amb relació 
a la qualitat del servei i el seu finançament
357-00496/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del subministrament de 
gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de Catalunya en virtut de l’Acord marc del 
subministrament d’energia 2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període 
comprès entre l’1 de maig de 2017 i el 30 d’abril de 2018
620-00005/11
Formalització del contracte 30
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 665/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació  
dels programes operatius per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 12, 23.05.2017, 

DSPC-C 423

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 23 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’aprovació del programa operatiu de justificació dels ajuts per al sector de la fruita 
i l’hortalissa (tram. 250-00836/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 54934).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, tal com estableix la normativa comunitària i a fi de justificar la neces-

sitat d’ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa a Catalunya, i com es fa cada any, 
els programes operatius per a poder concentrar l’oferta i estructurar aquest sector.

b) Continuar mantenint reunions amb les organitzacions del sector de la fruita i 
l’hortalissa amb la finalitat d’accedir a les línies d’ajut necessàries per a millorar les 
infraestructures de producció i comercialització, la qualitat del producte, el medi 
ambient, la investigació, la formació, l’assessorament i la gestió de crisis, entre al-
tres qüestions.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 666/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació de 
l’estació Plaça de Sants i les actuacions a la línia 10 Sud del metro
250-00956/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 21, 24.05.2017, DSPC-C 426

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro (tram. 
250-00956/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59196).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant les iniciatives necessàries per a adaptar els accessos i 

l’intercanviador de l’estació Plaça de Sants de les línies 1 i 5 del metro.
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b) Informar la taula de seguiment del Consell de Barri de la Marina de Barcelo-
na de l’estat de les obres, el calendari i la posada en marxa de les dues estacions del 
ramal de la futura línia 10 Sud del metro previstes per al 2018.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la 

Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 671/XI del Parlament de Catalunya, sobre el parc  
de bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 24.05.2017, DSPC-C 428

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu 
d’Urgell (tram. 250-00913/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57785).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme una reforma integral del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell.
b) Convocar al més aviat possible les places de comandaments i bombers desti-

nats a la Seu d’Urgell que no s’han cobert durant els darrers anys.
c) Proveir al més aviat possible la plaça de cap del Parc de Bombers de la Seu 

d’Urgell amb una persona destinada amb dedicació exclusiva a aquest parc.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 672/XI del Parlament de Catalunya, sobre la violència  
i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 24.05.2017, DSPC-C 428

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari (tram. 250-00925/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57786).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol episodi de violència, intimi-

dació, coacció o vandalisme que es pugui produir en els campus universitaris i apel-
la al respecte actiu entre els membres de la comunitat universitària.

2. El Parlament de Catalunya insta les universitats i la Direcció General de la 
Policia del Departament d’Interior a revisar els protocols d’actuació de les forces 
d’ordre públic en els espais de les universitats catalanes, amb l’objectiu, tot respec-
tant el principi d’autonomia universitària, de garantir en tot moment els drets fona-
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mentals i les llibertats individuals i col·lectives de tots els membres de la comunitat 
universitària.

3. El Parlament de Catalunya insta la comunitat universitària de Catalunya a re-
fermar el seu compromís amb la llibertat, l’ordenament democràtic, la justícia, la 
igualtat i la solidaritat, i a garantir que tots els membres de la comunitat universi-
tària puguin exercir llurs drets de conformitat amb aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 673/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
del nombre de bombers i de mossos d’esquadra destinats a Santa 
Coloma de Gramenet
250-00937/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 24.05.2017, DSPC-C 428

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dota-
ció pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00937/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar els recursos pressupostaris necessaris a incrementar el nombre total 

de bombers per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet, amb l’ob-
jectiu d’incrementar la ràtio d’efectius per habitant a la ciutat.

b) Destinar els recursos pressupostaris necessaris a ampliar la plantilla de mos-
sos d’esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, atès que la ciutat compta 
amb una de les ràtios més baixes de l’entorn en termes de policia per habitant.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 674/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reforma del 
règim intern del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00943/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 24.05.2017, DSPC-C 428

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mos-
sos d’Esquadra (tram. 250-00943/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 59200).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la reforma del règim intern 

del Cos de Mossos d’Esquadra, amb la participació dels diferents grups parlamen-
taris i dels representants sindicals dels mossos.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 675/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat  
a l’Anoia
250-00944/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 20, 24.05.2017, DSPC-C 428

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 24 de maig de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia (tram. 250-00944/11), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59198).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instal·lar un equipament dels Mos-

sos d’Esquadra al municipi de Piera que contribueixi a una millor descentralització 
dels serveis de seguretat a la comarca de l’Anoia i que, a més de Piera, doni servei a 
Masquefa, el Bruc, els Hostalets de Pierola, Capellades, Vallbona d’Anoia, la Torre 
de Claramunt, la Pobla de Claramunt i Cabrera d’Anoia.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 683/XI del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat 
de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial
250-00868/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 21, 25.05.2017, DSPC-C 430

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discrimina-
ció de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 250-00868/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i presentar la modificació 

del Codi civil de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones 
amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament, l’insta a presen-
tar-li la modificació de l’article 421-10, apartat 2, per a suprimir l’exigència de testimo-
nis en el testament notarial; de l’article 421-14, apartat 5, per a suprimir la prohibició 
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de fer testament tancat, i de l’article 421-11, apartat 2.b, per a suprimir la prohibició 
dels cecs, els sords i els muts per a poder ser testimonis.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Go-
vern de l’Estat: 

a) La reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les per-
sones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la mo-
dificació immediata de l’article 56 del Codi civil espanyol i de l’article 58.5 de la 
Llei del Registre Civil, per a suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat 
sensorial d’un certificat mèdic que n’acrediti l’aptitud per a prestar el consentiment 
matrimonial.

b) La reforma normativa estatal que faci possible la no discriminació de les per-
sones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de docu-
ments públics, i també de testaments, i concretament la modificació immediata 
de l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per a suprimir l’obligatorietat de 
la presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments 
oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i per a introduir l’ús de les 
noves tecnologies que facilitin a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar 
per elles mateixes els documents, especialment els testaments.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

Resolució 684/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació  
de mitjans als centres penitenciaris de Lleida
250-00874/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 21, 25.05.2017, DSPC-C 430

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres peniten-
ciaris de Lleida (tram. 250-00874/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 56414).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, per a dotar suficientment de personal i mitjans els 

centres penitenciaris de Lleida, insta el Govern a: 
a) Ampliar la plantilla de funcionaris del Centre Penitenciari Ponent, de Lleida 

(Segrià), perquè restin cobertes totes les vacants que es generin per jubilació, inca-
pacitat o altres causes.

b) Ampliar la plantilla de funcionaris del Centre Penitenciari Obert de Lleida 
perquè restin cobertes totes les vacants que es generin per jubilació, incapacitat o 
altres causes.

c) Fer els arranjaments necessaris als equipaments penitenciaris de la província 
de Lleida amb l’objectiu de modernitzar-los i millorar-ne la seguretat.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 685/XI del Parlament de Catalunya, sobre la coordinació de 
l’Administració de justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 21, 25.05.2017, DSPC-C 430

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de jus-
tícia per a detectar casos d’emergència social (tram. 250-00878/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56409).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir que en tots els casos de llança-

ments derivats d’execucions hipotecàries o desnonaments en què hi ha una situació 
de risc social per a les famílies es posa la situació en coneixement dels serveis so-
cials municipals perquè ningú no es quedi en situació de desemparament.

b) Instar l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Ca-
talunya, les diputacions provincials i els consells comarcals perquè fomentin, entre 
llurs municipis agrupats i associacions, l’adhesió al Protocol d’execució de les dili-
gències de llançament als partits judicials de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la conciliació 
de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els 
cuidadors i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell
295-00153/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
les condicions i el procediment que permeten a la Comissió sol·licitar 
a les empreses i a les associacions d’empreses que li proporcionin 
informació del mercat interior i d’altres àmbits relacionats
295-00154/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.



BOPC 426
31 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 12

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 comerç, serveis i fires
200-00022/11

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

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 60831; 60846).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.06.2017; 12:00 h.

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la presidenta del Parlament
La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2017, ha estu-

diat el text del Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 200-00024/11), l’Informe de la 
Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

Dictamen

Projecte de llei de les voluntats digitals i de modificació dels llibres 
segon i quart del Codi civil de Catalunya

Preàmbul

I
Les persones utilitzen cada vegada amb més freqüència els entorns digitals per 

a desenvolupar les activitats de la vida personal i professional. Aquestes activitats 
generen una diversitat d’arxius que, un cop la persona s’ha mort, també formen el 
seu llegat. De la mateixa manera, després de la mort poden romandre uns drets i 
unes obligacions de naturalesa jurídica diversa sobre els diferents arxius que hagi 
generat l’activitat dels prestadors de serveis, respecte als quals s’ha de decidir què 
cal fer. Sovint, els contractes que se subscriuen amb els prestadors de serveis digitals 
o les polítiques que aquests tenen en vigor no estableixen què succeeix quan la per-
sona es mor o quan té la capacitat judicialment modificada i, per tant, quin ha d’és-
ser la destinació dels arxius digitals. La legislació vigent en matèria de successions 
no dona resposta a aquestes qüestions. A més, en l’àmbit de les interaccions que es 
produeixen a les xarxes socials sovint ens trobem davant de drets de caràcter perso-
nalíssim que s’extingeixen amb la mort de la persona. Aquestes qüestions i altres de 
relacionades han començat a generar inquietud en la ciutadania i tot fa preveure que 
aquesta inquietud s’incrementarà a mesura que s’estengui l’ús de les xarxes socials i 
la presència de les persones en aquestes xarxes i, en general, en els entorns digitals. 
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Convé, doncs, establir unes normes que permetin determinar com s’ha d’administrar 
el llegat relatiu a l’activitat de cada persona en els entorns digitals.

Per a gestionar la petjada en els entorns digitals quan la persona es mor o quan 
té la capacitat judicialment modificada i per a evitar danys en altres drets o interes-
sos tant de la mateixa persona com de tercers, aquesta llei estableix que les persones 
poden manifestar llurs voluntats digitals perquè l’hereu, el legatari, el marmessor, 
l’administrador, el tutor o la persona designada per a executar-les actuïn davant els 
prestadors de serveis digitals després de llur mort o en cas de tenir la capacitat ju-
dicialment modificada. Per mitjà d’aquestes voluntats digitals, les persones poden 
ordenar les accions que considerin més adequades per a facilitar, en cas de mort, 
que la desaparició física i la pèrdua de personalitat que comporta s’estenguin igual-
ment als entorns digitals i que això contribueixi a reduir el dolor de les persones que 
els sobrevisquin i de les persones amb les quals tinguin vincles familiars, d’afecte 
o amistat, o bé que se’n perpetuï la memòria amb la conservació dels elements que 
aquestes determinin en els entorns digitals o amb qualsevol altra solució que consi-
derin pertinent en exercici de la llibertat civil que els correspon en vida. Aquestes 
mateixes accions s’han de poder ordenar, quan es gaudeix de plena capacitat d’ac-
tuar, en el cas que es produeixi una pèrdua sobrevinguda d’aquesta capacitat.

És clar, també, que l’activitat digital dels menors d’edat en pot afectar el desen-
volupament i pot tenir repercussions negatives per la incapacitat de gestionar ade-
quadament llur presència en els entorns digitals. Respecte a les dades digitals dels 
menors d’edat, la Llei faculta els qui tenen la potestat parental i els tutors per tal 
que vetllin perquè la presència dels menors i els tutelats en els entorns digitals sigui 
adequada i no els generi riscos. A aquest efecte, han de poder promoure les mesures 
adequades davant dels prestadors de serveis digitals i sol·licitar també, amb caràcter 
excepcional, l’assistència dels poders públics.

II
Per a donar resposta a aquestes qüestions, s’ha considerat necessari impulsar 

unes disposicions que determinin la manera d’administrar la presència de les per-
sones en els entorns digitals durant llur minoria d’edat i en els supòsits de capacitat 
judicialment modificada i de mort.

La introducció d’aquestes novetats comporta la modificació del llibre segon i del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya i s’empara en l’article 129 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix en tot cas a l’Estat.

D’una banda, es modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya per a pre-
veure la possibilitat que la persona, en atorgar un poder en previsió de pèrdua so-
brevinguda de capacitat, pugui fixar qui s’encarregarà d’executar les seves voluntats 
digitals i establir l’abast de la gestió dins el poder.

Així mateix, s’estableix la facultat de vetlla dels progenitors i els tutors dels me-
nors d’edat perquè la presència d’aquests en els entorns digitals sigui apropiada i 
no els generi riscos, de la mateixa manera que s’estableix que els progenitors i els 
tutors puguin promoure les mesures adequades i oportunes i sol·licitar l’assistència 
dels poders públics.

En supòsits taxats –únicament si s’acredita que hi ha un risc clar per a la salut 
física o mental dels menors d’edat–, s’habilita els progenitors i tutors per a sol·lici-
tar la suspensió provisional de llurs comptes actius, havent-los escoltat prèviament i 
sens perjudici de promoure’n la protecció pública per mitjà dels procediments cor-
responents.

D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals en cas de mort per a 
preveure que el testament, el codicil o les memòries testamentàries també puguin 
contenir voluntats digitals i designar la persona encarregada d’executar-les. En cas 
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que no s’hagi designat ningú, s’estableix que l’hereu, el marmessor o l’administra-
dor de l’herència pot executar les voluntats digitals o bé encarregar l’execució a una 
altra persona.

Les voluntats digitals es poden ordenar no únicament per mitjà de testament, 
codicil o memòries testamentàries, sinó també, a manca de disposicions d’última 
voluntat, per mitjà d’un document de voluntats digitals que s’ha d’inscriure en el 
Registre electrònic de voluntats digitals, un nou instrument registral de caràcter ad-
ministratiu que es crea amb l’objectiu de facilitar i incrementar les vies disponibles 
per a deixar constància de les voluntats digitals.

Complementàriament, es precisa que la persona encarregada d’executar les vo-
luntats digitals també es pot designar per mitjà de tots els instruments que es poden 
emprar per a ordenar-les i es completa la regulació del mode successori del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya per a incloure-hi l’execució de les voluntats digi-
tals del causant.

Finalment, s’incorpora al llibre quart del Codi civil de Catalunya, per mitjà 
d’una disposició addicional, la regulació bàsica del Registre electrònic de voluntats 
digitals, en què s’han d’inscriure els documents de voluntats digitals, i s’estableix el 
règim d’accés al Registre i l’emissió de certificats. L’organització, el funcionament i 
l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals s’han d’establir per reglament, per 
la qual cosa s’estableix l’habilitació corresponent per mitjà d’una disposició final, la 
qual s’empara igualment en l’article 129 de l’Estatut, i també en l’article 150.b de 
l’Estatut, d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització 
de la seva administració, la competència exclusiva sobre les diverses modalitats or-
ganitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

La regulació proposada també té present l’article 53.1 de l’Estatut, en virtut del 
qual els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informa-
ció 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 tecnologies 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 di-
tes tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

Es tenen presents, així mateix, els principis i les disposicions de la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de de-
sembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 21 d’abril de 2008, principis i dis-
posicions que ja han estat objecte de recepció per part del Codi civil de Catalunya i 
de les modificacions de què ha estat objecte a partir de l’aprovació de la Convenció 
esmentada.

Capítol I. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família

Article 1. Modificació de l’article 222-2, amb relació a les voluntats 
digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya i s’hi afegeix un apartat, 

el 4. L’article 222-2 resta redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
»1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una ma-

laltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura.

»2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.
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»3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autori-
tat judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.

»4. El poderdant pot establir la gestió de les seves voluntats digitals i llur abast 
perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, l’apoderat actuï davant dels 
prestadors de serveis digitals amb els qui el poderdant tingui comptes actius a fi de 
gestionar-los i, si escau, sol·licitar-ne la cancel·lació. En la mesura que sigui possible, 
el poderdant també ha de poder conèixer les decisions sobre els comptes actius que 
hagi d’adoptar l’apoderat i participar-hi.»

Article 2. Modificació de l’article 222-36, amb relació a la presència dels 
tutelats en entorns digitals
Es modifica l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’hi afegeixen dos apar-

tats, el 3 i el 4. L’article 222-36 resta redactat de la manera següent:
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
»1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar 

mútuament.
»2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que, amb finalitat educativa, 

el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte 
a la seva dignitat i integritat física i psíquica.

»3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat en els entorns digitals 
sigui apropiada a la seva edat i personalitat, a fi de protegir-lo dels riscos que en pu-
guin derivar. Els tutors també poden promoure les mesures adequades i oportunes 
davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, instar-los a suspendre pro-
visionalment l’accés dels tutelats a llurs comptes actius, sempre que hi hagi un risc 
clar, immediat i greu per a llur salut física o mental, havent-los escoltat prèviament. 
L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar acompanyat de l’informe 
del facultatiu en què es constati l’existència d’aquest risc. La suspensió de l’accés 
resta sense efectes en el termini de tres mesos a comptar del moment en què s’hagi 
adoptat, llevat que sigui ratificada per l’autoritat judicial.

»4. Els tutors poden sol·licitar l’assistència dels poders públics als efectes del que 
estableixen els apartats 2 i 3.»

Article 3. Modificació de l’article 236-17, amb relació a la presència dels 
fills en entorns digitals
Es modifica l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, s’hi afegeix un nou 

apartat 5 i l’anterior apartat 5 esdevé l’apartat 6. L’article 236-17 resta redactat de la 
manera següent:

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
»1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

»2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una ma-
nera suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del 
domicili familiar.

»3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre es-
tan en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar 
conductes indignes o delictives.

»4. Els progenitors, amb finalitat educativa, poden corregir els fills en potestat 
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat 
i integritat física i psíquica.

»5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència del fill en potestat en en-
torns digitals sigui apropiada a la seva edat i personalitat, a fi de protegir-lo dels 
riscos que en puguin derivar. Els progenitors també poden promoure les mesures 
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adequades i oportunes davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, ins-
tar-los a suspendre provisionalment l’accés dels fills a llurs comptes actius, sempre 
que hi hagi un risc clar, immediat i greu per a llur salut física o mental, havent-los 
escoltat prèviament. L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar 
acompanyat de l’informe del facultatiu en què es constati l’existència d’aquest risc. 
La suspensió de l’accés resta sense efectes en el termini de tres mesos a comptar 
del moment en què s’hagi adoptat, llevat que sigui ratificada per l’autoritat judicial.

»6. Els progenitors poden sol·licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció 
dels poders públics als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5.»

Article 4. Addició d’una lletra a l’apartat 1 de l’article 222-43, amb 
relació a la cancel·lació de comptes digitals a instància del tutor i 
l’administrador patrimonial
S’afegeix una lletra, la l, a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent:
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
»1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als 

actes següents:
»[…]
«l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digi-

tals, sens perjudici de la facultat d’instar-ne la suspensió provisional en els termes 
de l’article 222-36.»

Article 5. Addició d’una lletra a l’apartat 1 de l’article 236-27, amb 
relació a la cancel·lació de comptes digitals a instància dels progenitors
S’afegeix una lletra, la k, a l’apartat 1 de l’article 236-27 del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent:
«Article 236-27. Actes que requereixen autorització judicial
»1. Els progenitors o, si escau, l’administrador especial, amb relació als béns o 

els drets dels fills, necessiten autorització judicial per als actes següents:
»[…]
«k) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digi-

tals, sens perjudici de la facultat d’instar-ne la suspensió provisional en els termes 
de l’article 236-17.»

Capítol II. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions

Article 6. Addició d’un article al capítol I del títol I, amb relació a les 
voluntats digitals en cas de mort
S’afegeix un article, el 411-10, al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil 

de Catalunya, amb el text següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
»1. S’entén per voluntats digitals en cas de mort les disposicions que estableix 

una persona perquè, després de la seva mort, l’hereu o el marmessor universal, si 
n’hi ha, o la persona designada per a executar-les actuï davant dels prestadors de 
serveis digitals amb els qui el causant tingui comptes actius.

»2. El causant, en les voluntats digitals en cas de mort, pot disposar el contingut 
i l’abast concret de l’encàrrec que s’ha d’executar, incloent-hi que la persona desig-
nada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:

»a) Comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció.
»b) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes 

actius.
»c) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contrac-

tuals o que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars 



BOPC 426
31 de maig de 2017

3.01.01. Projectes de llei 17 

de comptes actius i, si escau, que li lliurin una còpia dels arxius digitals que estiguin 
en llurs servidors.

»3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:
»a) Testament, codicil o memòries testamentàries.
»b) Si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que 

s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.
»4. El document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol mo-

ment i no produeix efectes si hi ha disposicions d’última voluntat.
»5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu o el marmes-

sor universal, si n’hi ha, pot executar les actuacions de les lletres a, b i c de l’apartat 
2 d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit amb els prestadors de ser-
veis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor.

»6. Si el causant no ho ha establert altrament en les seves voluntats digitals, la 
persona a qui correspon d’executar-les no pot tenir accés als continguts dels seus 
comptes i arxius digitals, llevat que obtingui l’autorització judicial corresponent.

»7. Si el causant no ho ha establert altrament, les despeses originades per l’exe-
cució de les voluntats digitals van a càrrec de l’actiu hereditari.»

Article 7. Modificació de l’article 421-2, amb relació a les voluntats 
digitals en testament
Es modifica l’article 421-2 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 421-2. Contingut del testament
»1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d’un 

o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.
»2. El testament, a més del que estableix l’apartat 1, pot contenir les voluntats di-

gitals del causant i la designació d’una persona encarregada d’executar-les. A manca 
de designació, l’hereu, el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar 
les voluntats digitals o encarregar-ne l’execució a una altra persona.»

Article 8. Addició d’un article al capítol I del títol II, amb relació a la 
persona designada per a executar les voluntats digitals
S’afegeix un article, el 421-24, al capítol I del títol II del llibre quart del Codi ci-

vil de Catalunya, amb el text següent:
«Article 421-24. Designació de la persona encarregada d’executar les voluntats 

digitals del causant
»1. La designació de la persona física o jurídica encarregada d’executar les vo-

luntats digitals es pot fer en testament, en codicil o en memòria testamentària i, a 
manca d’aquests instruments, en un document de voluntats digitals, el qual neces-
sàriament ha d’especificar l’abast concret de la seva actuació. Aquest document s’ha 
d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.

»2. L’atorgant dels documents a què fa referència l’apartat 1 pot fer constar la 
persona o persones físiques o jurídiques a les quals vol que es comuniqui l’existèn-
cia de les voluntats digitals.»

Article 9. Modificació de l’apartat 1 de l’article 428-1, amb relació al mode 
relatiu a les voluntats digitals
Es modifica l’apartat 1 de l’article 428-1 del Codi civil de Catalunya, que resta 

redactat de la manera següent:
«Article 428-1. Mode successori
»1. El mode permet al causant imposar a l’hereu i al legatari, o a llurs substituts, 

una càrrega, una destinació o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no 
atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment, sense que redundi en pro-
fit directe de qui el pot demanar. El mode també pot consistir a imposar l’execució 
de les voluntats digitals del causant.
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»2. Si el causant atribueix, a favor d’una persona o persones determinades, qual-
sevol dret diferent del de demanar el compliment del mode, s’entén que ha disposat 
un llegat o una altra disposició per causa de mort, i no pas un mode, encara que el 
causant empri aquesta expressió.

»3. En cas de dubte sobre si el testador ha imposat una condició o un mode, o 
una simple recomanació, es dóna preferència, respectivament, al mode o a la reco-
manació.

»4. Les normes dels llegats s’apliquen també als modes si llur naturalesa ho permet.»

Article 10. Addició d’una disposició addicional relativa a la creació del 
Registre electrònic de voluntats digitals
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, amb el text següent:
«Tercera. Registre electrònic de voluntats digitals
»1. Es crea el Registre electrònic de voluntats digitals, adscrit al departament 

competent en matèria de dret civil per mitjà del centre directiu que en tingui atri-
buïda la competència.

»2. En el Registre electrònic de voluntats digitals s’inscriuen els documents de 
voluntats digitals.

»3. L’accés al Registre electrònic de voluntats digitals és reservat al titular ator-
gant i, una vegada mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats se-
güents, sempre que acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que 
el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat.

»4. Una vegada mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim po-
den sol·licitar un certificat relatiu a l’existència o no d’un document de voluntats di-
gitals inscrit en el Registre electrònic de voluntats digitals. A sol·licitud de la perso-
na interessada, si el causant no va disposar altrament, el certificat es pot estendre a 
la identificació de les persones designades per a l’execució de les voluntats digitals.

»5. Sens perjudici del que disposa l’apartat 4, els certificats relatius al contingut 
de les voluntats digitals inscrites en el Registre electrònic de voluntats digitals, una 
vegada mort el titular, únicament els poden sol·licitar les persones designades per 
a l’execució de les voluntats digitals i només es poden lliurar a aquestes persones.

»6. El Registre electrònic de voluntats digitals, si li consta la mort d’un atorgant, 
pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones desig-
nades per a executar-les, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.»

Article 11. Addició d’una disposició final relativa a l’ordenació del Registre 
electrònic de voluntats digitals
S’afegeix una disposició final, la cinquena, al llibre quart del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent:
«Cinquena. Organització, funcionament i accés al Registre electrònic de volun-

tats digitals
»L’organització, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats di-

gitals s’han d’establir per reglament.»

Disposicions addicionals

Primera. Mediació
Les controvèrsies que sorgeixin en aplicació d’aquesta llei es poden sotmetre a 

mediació entre les persones físiques o jurídiques afectades per tal que arribin a un 
acord. Amb la mateixa finalitat, l’autoritat judicial les pot remetre a una sessió in-
formativa sobre mediació.

Segona. Tractament del gènere en les denominacions referides a persones
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per-

sones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.
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Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
S’habilita el conseller del departament competent en matèria de dret civil per a 

dur a terme el desplegament reglamentari d’aquesta llei amb relació a l’organitza-
ció, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals, per mitjà 
de l’ordre corresponent.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat 

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat 
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns 

nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 222-2 
queda redactat de la manera següent: 

«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat 
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malal-

tia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè 
tingui cura de llurs interessos.

2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la 
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la perso-
na a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui 
comptes actius.

3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals que s’oposi, l’apoderat podrà 
exercir, en el millor interès del poderdant, davant els prestadors de serveis digitals 
les facultats d’administració ordinària i excepcionalment les facultats disposició pa-
trimonial extraordinària si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.

4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les vo-
luntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i 
pugui participar en l’adopció de les mesures de protecció. En tot cas, el poderdant 
haurà de retre comptes davant autoritat judicial de la mateixa manera i abasta que 
un tutor.

5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat 
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.»
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Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incor-

poren dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar 

mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una ma-

nera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El 
tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets.

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti 
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar.

Els tutors poden, en el millor interès dels tutelats, promoure les mesures adequa-
des i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals.

Els tutors podran exercir en nom del tutelat, les facultats d’administració ordi-
nària i excepcionalment les facultats disposició patrimonial extraordinària si, en 
aquest darrer cas, obté autorització judicial. En tot cas, es presumirà que un acte o 
negoci requereix de l’exercici de facultats de disposició patrimonial extraordinària 
quan comporti la formalització, novació o terminació de relacions jurídiques o el 
gravamen o disposició d’actius amb afectació d’almenys d’un setanta cinc per cent 
del patrimoni total del tutelat. No obstant, no serà necessària l’autorització judicial 
quan l’acte o negoci jurídic no comporti un increment del risc de pèrdua patrimonial 
o del risc d’actuació en perjudici del tutelat.

Sempre que sigui en interès del tutelat i la urgència o necessitat de l’actuació ho 
requereixi, el tutor podrà exercir els drets accés, rectificació i oposició de les dades 
personals del menor.

Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà 
instar el dret de cancel·lació.

No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
dades personals, el tutor estarà autoritzar per exercir els drets i facultats relatius a 
les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a la realit-
zació d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui autoritzat 
legal o judicialment a actuar en nom del tutelat.

4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar 
l’assistència dels poders públics.»

Esmena 11
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 3 que passa a tenir el següent redactat

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals 
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’an-

terior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda 
redactat de la manera següent: 

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills 
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera 
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili 
familiar.
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3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan 
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar con-
ductes indignes o delictives.

4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporciona-
da, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en en-
torns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels 
riscos que en puguin derivar.

Sempre que sigui en interès dels fills i la urgència o necessitat de l’actuació ho 
requereixi, els progenitors podran exercir els drets accés, rectificació i oposició de 
les dades personals del menor.

Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà 
instar el dret de cancel·lació.

No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de 
dades personals, els progenitors estaran autoritzar per exercir els drets i facultats 
relatius a les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a 
la realització d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui au-
toritzat legal o judicialment a actuar en nom dels fills.

6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·li-
citar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»

Esmena 14
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 4 que resta redactat de la següent manera

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals
S’incorpora una nova lletra l) a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de 

Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als 

actes següents: 
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual 

i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en 
un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finan-
çar l’adquisició del bé.

b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi, 
amb l’excepció de les redempcions de censos.

c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització,
però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en bor-

sa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
d) Renunciar a crèdits.
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions mo-

dals o oneroses.
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi 

per a finançar l’adquisició d’un bé.
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze 

anys.
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de 

les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir 
aquestes societats.

j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relaciona-
des amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.

k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o ad-
quirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
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l) exercir els drets accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades perso-
nals del tutelat o administrat excepte quan per urgència i en interès exclusiu del me-
nor sigui necessari o quan aquests siguin necessaris per l’efectivitat d’actes o negocis 
jurídics pels quals estiguin prèviament autoritzats per la llei o judicialment.

2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a 
títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.

3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qües-
tions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.»

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. Cancel·lació de comptes digitals a instància de la Generalitat de 
Catalunya

Quan es tingui constància per part de la Generalitat de Catalunya que un compte 
digital del qual el seu usuari principal actuï físicament des de Catalunya és utilitzat 
com a eina d’assetjament escolar, masclista, homòfob o racista, podrà sol·licitar au-
torització judicial per procedir a la seva cancel·lació.

Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i addició a l’article 10

Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals
S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

amb el contingut següent: 
«Disposició addicional Tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre de voluntats digitals adscrit al departament competent en 

matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la com-
petència.

2. En el Registre de voluntats digitals s’inscriuen els documents de voluntats di-
gitals, els documents de voluntats testamentàries com testaments, codicils i memòri-
es, els documents que continguin nomenaments tutelars no testamentaris i els poders 
atorgats en cas d’incapacitat.

3. L’accés al Registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop 
mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents. sempre que 
acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha ator-
gat disposicions d’última voluntat.

4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol-
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digi-
tals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va 
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones 
designades per a l’execució de les voluntats digitals.

5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al 
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, única-
ment poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució 
de les voluntats digitals.

6. El Registre de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort d’un ator-
gant, pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones 
designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentària-
ment.
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7. El Registre de voluntats inclou tres seccions: una secció amb l’antic Registre 
de nomenaments tutelars no testamentaris i els poders atorgats en cas d’incapacitat, 
una secció específica de voluntats digitals i una secció amb les voluntats testamen-
tàries com testaments, codicils i memòries.

8. El Registre de voluntats establert per aquesta llei es coordinarà amb el Re-
gistre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia espanyol per tal de duplicar els 
tràmits de la ciutadania fet que ha de comportar que les certificacions emeses per 
ambdós registres continguin referència de tots els assentaments continguts en amb-
dós registres.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT

Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi 
civil de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que 
s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.

Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’una nova lletra c a l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil 
de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

c) en els supòsits que les voluntats digitals tinguin de manera expressa o implíci-
ta un contingut patrimonial significatiu, s’hauran d’ordenar de manera obligatòria 
mitjançant escriptura pública.

Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil de 
Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals de manera expressa, 
l’hereu, el legatari, el marmessor o l’administrador de l’herència i en el seu defec-
te l’hereu o legatari poden executar les accions previstes en les lletres a), b) i c) de 
l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit 
amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors 
tinguin en vigor.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
202-00060/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 60780; 60828).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió del Reglament, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de 2017, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposta de reforma del Re-
glament del Parlament (tram. 211-00001/11) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és inte-
grada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Roger Torrent i Ramió
Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa
Carlos Carrizosa Torres

Grup Parlamentari Socialista 
David Pérez Ibáñez
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa 
Josep Lluís Franco Rabell

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
María José García Cuevas

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; el vicepresident primer, en fun-

cions de president, Lluís M. Corominas i Díaz
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60289 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60289)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar prioritzant les actua-
cions en els edificis escolars de Terrassa d’acord amb les necessitats d’escolarització 
i les disponibilitats pressupostàries.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults  
de Girona
250-00970/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60286)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació dels punts 1, 2 i 3

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar de manera immediata 
la situació dels centres de formació de persones adultes públiques de Catalunya per 
determinar quants centres hi ha que tinguin la seu en espais dependents de la Ge-
neralitat de Catalunya, quina és la seva situació pel que fa a l’atenció i vigilància 
d’accessos i a revisar, si s’escau, els criteris d’assignació de plantilla corresponents.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt 

2. Els membres de la Comissió d’Ensenyament del Parlament de Catalunya ma-
nifestem la voluntat i la necessitats d’estudiar la situació de l’ensenyament de perso-
nes adultes a Catalunya i l’oferta formativa i fer-hi propostes de futur en un termini 
de quatre mesos per mitjà del Grup de treball sobre l’ensenyament de les persones 
adultes constituït a aquest efecte des del maig passat.
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Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60847).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
per a l’explotació sexual
250-00980/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60783; 60848).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60849).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament 
de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60850).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa  
de les llistes d’espera sanitàries
250-00983/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60851).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60784; 60852).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament de Salut
250-00985/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60853).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament d’Ensenyament
250-00986/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60854).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60855).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60856).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60857).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració  
del Departament de Justícia
250-00990/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 60858).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins  
en vaga de fam
250-00991/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60785; 60859).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Centres Especials de Treball d’Iniciativa Privada davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre els reptes i les 
dificultats dels centres especials de treball
357-00492/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

Compareixença de Dolors Danés i Pons, responsable de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament (Àfrica Subsahariana) de la Xarxa 
de Consum Solidari, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre el contingut del document de sensibilització sobre 
els matrimonis forçats
357-00493/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria 
Kent davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, 
de l’Hospitalet de Llobregat
357-00494/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

Compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a explicar les accions i els objectius del 
Col·legi
357-00495/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.
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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 per a 
informar sobre la situació del sector amb relació a la qualitat del 
servei i el seu finançament
357-00496/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 21, tinguda el 
24.05.2017, DSPC-C 427.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’energia elèctrica (lot 1) i del 
subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parlament de 
Catalunya en virtut de l’Acord marc del subministrament d’energia 
2013/3 i per mitjà de contractació derivada per al període comprès 
entre l’1 de maig de 2017 i el 30 d’abril de 2018
620-00005/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Anunci
pel qual es fa pública la formalització del contracte del subministrament d’ener-

gia elèctrica (lot 1) i del subministrament de gas natural canalitzat (lot 8) del Parla-
ment de Catalunya en virtut de l’Acord marc de subministrament d’energia 2013/3 i 
per mitjà de contractació derivada per al període comprès entre l’1 de maig de 2017 
i el 30 d’abril de 2018 (expedient núm. 620-00005/11).

D’acord amb el que estableix l’article 154 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP) aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: contracte derivat d’un acord marc (article 198.4 TRLCSP).
Expedient núm.: 620-00005/11.
Objecte: adquisició per part del Parlament de Catalunya i mitjançant la contrac-

tació derivada del subministrament d’energia elèctrica (lot 1, Punts de consum amb 
tarifa d’accés 6.1 o la que la pugui substituir) i del subministrament de gas natural 
(lot 8, Gas natural canalitzat amb tarifes d’accés 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 o les que 
les puguin substituir) de l’Acord marc del subministrament d’energia, amb destina-
ció als departaments de l’Administració de la Generalitat i entitats participants (ex-
pedient núm. 2013/03).

Lot 1: Energia elèctrica
Empresa adjudicatària: Endesa Energía, SAU.
Import d’adjudicació: el preu mitjà ponderat del contracte per al subministrament d’e - 

nergia elèctrica durant els dotze mesos de durada del contracte és de 67,3475 €/MWh 
(sense l’impost sobre l’electricitat ni l’IVA).

El preu que s’abonarà definitivament pels dotze mesos de durada del contracte 
varia rà en funció del consum d’energia elèctrica que tingui el Parlament en aquest 
període.

Inici de la tarifació del contracte: 1 de maig de 2017.
Data de formalització del contracte: 26 de d’abril de 2017.
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Lot 8: Gas natural canalitzat
Empresa adjudicatària: Endesa Energía, SAU.
Import d’adjudicació: El preu mitjà ponderat del contracte per al subministra-

ment de gas natural canalitzat durant els dotze mesos de durada del contracte és de 
40,341 €/MWh (sense l’impost especial sobre hidrocarburs ni l’IVA).

El preu que s’abonarà definitivament pels dotze mesos de durada del contracte 
variarà en funció del consum de gas natural canalitzat que tingui el Parlament en 
aquest període.

Inici de la tarifació del contracte: 1 de maig de 2017.
Data de formalització del contracte: 26 d’abril de 2017.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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