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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al primer període de sessions
244-00002/13

ACORD

Mesa del Parlament, 25.05.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de maig de 2021, d’acord amb 
el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha 
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al primer període de sessions 
(març - juliol 2021) següent:

Març: 12; 26; 30

Abril: 29

Maig: 13; 20 i 21

Juny: 2 i 3; 16 i 17

Juliol: 7 i 8; 21 i 22

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Acord per a facilitar la signatura electrònica en la presentació 
d’una iniciativa legislativa popular
395-00043/13

ACORD

Mesa del Parlament, 25.05.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de maig de 2021, d’acord amb  
la disposició addicional primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular, en la redacció donada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, que esta-
bleix que el Parlament, per a facilitar la signatura electrònica en la presentació d’una 
iniciativa legislativa popular, ha de «dictar les instruccions pertinents per a garantir 
l’eficàcia i la seguretat d’aquest mitjà telemàtic», ha acordat:

1. La comissió promotora que vulgui utilitzar un sistema de recollida de signa-
tures electròniques ha de sol·licitar a la comissió de control de la iniciativa legisla-
tiva popular l’autorització corresponent. La comissió promotora ha d’indicar en la 
sol·licitud el procediment informàtic de recollida de signatures que vol fer servir, 
l’adreça electrònica d’accés i la descripció del sistema de signatura i de verificació 
de signatura electrònica.

2. La comissió de control ha d’autoritzar el sistema de recollida de signatures 
electròniques si considera que les condicions de seguretat proposades són suficients 
i fiables. El sistema proposat per la comissió promotora ha de poder garantir la segu-
retat, la integritat i la confidencialitat en tot el procés de recollida, validació i trans-
missió, en els terminis establerts. Així mateix, s’ha d’ajustar a les especificacions 
tècniques que acompanyen aquestes instruccions com a annex i que conté el format 
del fitxer XML de dades del signant, el format de signatura i les instruccions per a 
la formació dels fitxers de suport signades. 

3. L’acord d’aprovació s’ha de comunicar a la comissió promotora i a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.
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4. La comissió promotora ha de publicar l’acord en el lloc d’Internet utilitzat per 
al sistema de recollida per mitjà de pàgines web, perquè en tinguin coneixement els 
interessats.

4.1  La iniciativa legislativa popular ha de quedar identificada per mitjà d’un codi 
i un nom per a garantir que no s’ha iniciat el procediment de recollida de signatures 
abans que la comissió de control hagi aprovat el sistema electrònic proposat i que el 
procés fineix en el moment en què venç el termini establert legalment. 

4.2. El codi ha de tenir el format ILPAANNN, on ILP és fix, AA són les dues 
darreres xifres de l’any en curs i NNN és el número assignat per la comissió de con-
trol.  El nom és el text del títol de la iniciativa legislativa popular. 

5. El sistema de recollida de signatures ha de deixar constància expressa del fet 
que cada signant coneix i accepta el contingut de la proposició de llei de la iniciati-
va legislativa popular, que signa en la declaració de suport amb el codi i el text del 
títol de la iniciativa.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Annex d’especificacions tècniques sobre la recollida de signatures per a 
una iniciativa legislativa popular per via electrònica i la seva certificació

Les signatures recollides per via electrònica han de presentar-se en format XML 
i contenir les dades que identifiquen a la persona signant, el codi i el títol de la ini-
ciativa legislativa popular i la totalitat de les signatures. 

Les signatures es lliuraran agrupades en un o varis fitxers comprimits, tipus ZIP

Format del fitxer XML de les dades del qui signa 
El format del fitxer, abans de ser signat, és el següent: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” ?>
<ilp>

<signant>
<nom />
<cognom1 />
<cognom2 />
<datanaixement />
<tipusid />
<numid />

</signant>
<dadesilp>

<titolilp />
<codiilp />

</dadesilp>
</ilp>

L’estructura i restriccions de contingut del fitxer anterior es defineixen mitjan-
çant l’esquema XML següent: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes” ?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” 
elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>
<xs:element name=”ilp”>

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name=”signant” type=”signantType” />
<xs:element name=”dadesilp” type=”dadesilpType” />

</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:complexType name=”signantType”>

<xs:sequence>
<xs:element name=”nom” type=”nomsignant” />
<xs:element name=”cognom1” type=”cognomsignant” />
<xs:element name=”cognom2” type=”cognomsignant” />
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<xs:element name=”datanaixement” type=”datanaixement” />
<xs:element name=”tipusid” type=”tipusidentificador” />
<xs:element name=”numid” type=”identificador” />

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”nomsignant”>

<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”30” />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”cognomsignant”>

<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”50” />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”datanaixement”>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Format de la data de naixement “AAAAM-
MDD”, “19921020”
</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”8” />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”tipusidentificador”>

<xs:annotation>
<xs:documentation>1.-Document Nacional d’Identidad (DNI)
</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:enumeration value=”1” />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”identificador”>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Número del document nacional d’identidad, 
incloent la lletra final
</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”9” />
<xs:pattern value=”[0-9]+[a-zA-Z]{1}” />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name=”dadesilpType”>

<xs:sequence>
<xs:element name=”titolilp” type=”titilp” />
<xs:element name=”codiilp” type=”codilp” />

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”titilp”>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Text del titol de la ILP
</xs:documentation>

</xs:annotation>
   <xs:restriction base=”xs:string”>
    <xs:maxLength value=”500” />

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”codilp”>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Format del codiilp “ILPAANNN” a on AA son 
les dues ultimes xifres de l any i NNN el numero assignat a la 
ILP, “ILP12040”
</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>

<xs:maxLength value=”8” />
</xs:restriction>

</xs:simpleType>
</xs:schema>

Signatura del fitxer XML
El fitxer XML amb les dades de la persona signant segons l’esquema anterior, 

haurà de ser signat mitjançant un certificat electrònic reconegut o qualificat i en un 
format estàndard.

Fitxers XML
El fitxer anterior amb les dades signades i la signatura electrònica, hauran d’em-

magatzemar-se amb el nom ILPAANNN.DDDDDDDDD.XML on: 
Descripció del camps: 
– ILPAANNN Valor de <codiilp>.
– DDDDDDDDD Document nacional d’identitat de la persona que signa la ini-

ciativa de legislativa popular (el document nacional d’identitat del certificat electrò-
nic reconegut o qualificat utilitzat per signar i  el document nacional d’identitat del 
camp <numid> que han de coincidir).

Fitxers ZIP
Per cada iniciativa legislativa popular es formarà, amb els fitxers anteriors, un  

o varis fitxers ZIP amb les denominacions següents: ILPAANNN.FFF.ZIP.
Descripció dels camps:
– ILPAANNN: Valor de <codiilp>
– FFF: Número del fitxer de lliurament. 

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de 
TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la producció  
i difusió del programa Pujol: els secrets d’Andorra
356-00005/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 837).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021.
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