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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 
2017. Tram. 359-00001/12. Directora, del Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
Sessió informativa.

2. Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2018. 
Tram. 359-00016/12. Directora, del Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Sessió 
informativa o compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La Canadenca. Tram. 
250-00764/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 309, 29).

4. Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al 
Síndic de Greuges. Tram. 250-00775/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 320, 58; esmenes: BOPC 346, 4).

5. Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a Núria de Gispert. 
Tram. 250-00796/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 330, 12).

6. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori la candidatura Barcelona- 
Pirineus 2026-2030 als Jocs Olímpics d’Hivern i presenti la valoració oficial dels Jocs 
Mediterranis celebrats a Tarragona. Tram. 356-00580/12. Javier Rivas Escamilla, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la commemoració de la vaga de La 
Canadenca
250-00764/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu·
ció sobre la commemoració del centenari de la vaga de La Canadenca, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al gener de 1919 un canvi introduït en les condicions laborals i salarials del per·

sonal de facturació d’una filial de l’empresa Barcelona Traction Light & Power va 
conduir a l’esclat d’un important conflicte laboral, atès que progressivament es va 
estendre la vaga que inicialment protestava per l’acomiadament de vuit d’aquests 
empleats del departament de facturació per haver demanat assessorament a la CNT 
davant els canvis que l’empresa introduïa. El personal de facturació va iniciar la 
vaga, i 140 treballadors foren acomiadats en resposta. Els treballadors del departa·
ment de producció i distribució d’energia s’hi van solidaritzar entrant en vaga, i pel 
8 de febrer de 2019 la vaga era ja total a l’empresa.

El dia 21 de febrer, el Sindicat Únic d’Aigua, Gas i Electricitat de la CNT de·
clarava la vaga a tot el sector i a les empreses participades per La Canadenca (Ca·
talana de Gas, Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, i Societat General d’Aigües). La 
vaga es va anar estenent al conjunt dels treballadors i treballadores de Barcelona i 
a d’altres municipis de Catalunya, i en el seu transcurs es van estendre també les 
reivindicacions més enllà de la readmissió dels acomiadats. Tot i la dura repressió 
governamental esperonada per la patronal es convertí, de fet, en el moviment va·
guístic més important de la història del país fins al moment. La vaga va confirmar 
l’anarco sindicalisme de la CNT com a principal referent organitzatiu del moviment 
obrer a Catalunya, i va culminar amb una costosa però esclatant victòria per a la 
classe treballadora, amb l’assoliment, per primer cop al món, d’una jornada de tre·
ball de  8 hores fixada per llei (mitjançat decret promulgat el 2 d’abril de 1919). En 
nombrosos sectors de la producció es van obtenir increments salarials i moltes de 
les  millores de les condicions laborals reivindicades sectorialment. Es va assolir la 
readmissió dels acomiadats, el reconeixement de la capacitat legal de negociació col·
lectiva dels sindicats, i finalment l’alliberament de la majoria de presos que havien 
estat detinguts durant el moviment de vaga.

Tanmateix, tot i que el Departament de la Presidència preveu el centenari de la 
vaga de La Canadenca entre les commemoracions que enguany es preveu dur a ter·
me, el cert és que el Govern de la Generalitat no ha promogut una agenda d’actes, 
exposicions o altres activitats a l’alçada de la significació i rellevància política, so·
cial i econòmica de l’efemèride. De fet, ha passat sense pena ni glòria, com si no hi 
hagués voluntat política de commemorar·la realment. Ni tan sols ha estat mereixe·
dora d’una exposició temporal al Museu d’Història de Catalunya, per posar tan sols 
un exemple de la discreció amb què s’ha commemorat una fita tan rellevant per les 
classes populars del país i per al moviment sindical.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen·
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a organitzar, dins 

l’any 2019, un programa de commemoració del centenari de la vaga de La Canaden·
ca que sigui realment adient a la rellevància política, social i econòmica de la fita 
històrica que va suposar per al conjunt de la societat espanyola i la catalana, i per al 
conjunt del moviment obrer.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 

GP PSC·Units
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils 
i Polítics al Síndic de Greuges
250-00775/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu·
ció sobre l’adscripció de l’Oficina pels Drets Civils i Polítics al Síndic de Greuges, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, durant el mes de juny de 

2018, una Oficina pels Drets Civils i Polítics, adscrita al Departament de Vicepresi·
dència i d’Economia i Hisenda, amb les funcions següents: 

a) Definir i coordinar les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils 
i polítics i establir·ne els plans d’actuació corresponents conjuntament amb els dife·
rents departaments implicats en aquestes polítiques.

b) Planificar i supervisar l’execució de les mesures, iniciatives i actuacions de 
les diferents unitats del Govern que tenen competències en els àmbits sectorials que 
s’inclouen en els drets civils i polítics, i fer·ne el seguiment.

c) Dirigir i impulsar les activitats necessàries per fomentar i desenvolupar les 
entitats, públiques o privades, que treballin en la defensa dels drets civils i polítics, 
en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil d’aquest 
àmbit.

d) Fer el seguiment de les vulneracions que es produeixin contra els drets rela·
cionats amb la participació de les persones en la vida civil i política i acompanyar 
les que les han sofert.

e) Cooperar amb organismes equivalents d’àmbit nacional i internacional, per tal 
d’assolir sinergies i treballar conjuntament per la defensa dels drets civils i polítics.

f) Promoure, en l’àmbit de les seves competències, la divulgació dels drets civils 
i polítics recollits en el Pacte internacional de drets civils i polítics.

g)Vetllar pel compliment i impuls de les mesures adoptades en la Resolució del 
Parlament Europeu 2018/2869 (RSP), de 25 d’octubre, sobre l’auge de la violència 
neofeixista a Europa.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la nor·
mativa vigent.

Tanmateix, atès que des del seu mateix naixement, l’esmentada Oficina ha fet 
èmfasi en la recollida de denúncies de potencials vulneracions de drets civils i po·
lítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en la investigació d’aquestes denún·
cies i en l’acompanyament de les persones denunciants, el caràcter governamental 
de l’Oficina no resulta el més adient.

Això és així per la posició en la que es situen els poders públics. Han de res·
pectar i promoure els drets civils i polítics però, per la seva naturalesa com a poder 
públic i, en especial, l’executiu, també són sovint la font de la potencial vulneració 
dels drets civils i polítics dels ciutadans.
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Es pot considerar que hi ha una certa superposició o duplicitat de funcions entre 
l’esmentada Oficina i el Síndic de Greuges.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 78, estableix que el Síndic 
de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen 
la Constitució i l’Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu, 
l’activitat de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats 
vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis pú·
blics o acompleixen activitats d’interès general o universal o activitats equivalents 
de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contrac·
tual amb l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en de·
penen. També supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels 
organismes públics o privats vinculats o que en depenen.

El Síndic de Greuges gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcio·
nal i pressupostària, d’acord amb les lleis i es troba, per això, en millor posició ins·
titucional per a la defensa dels drets civils i polítics de les persones que viuen a Ca·
talunya que no pas una Oficina governamental.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen·
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adscriure l’Oficina 

de Drets Civils i Polítics al Síndic de Greuges per tal que, amb els mitjans propis de  
què disposa, assumeixi les funcions assignades a la primera, tot cessant conseqüent·
ment l’actual Director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics i destinant la resta de 
personal de l’Oficina, conforme a la normativa aplicable, a d’altres tasques dins el 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, o a d’altres destins dins 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC·Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39074)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure i millo-
rar la col·laboració i coordinació regular i efectiva entre l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics i el Síndic de Greuges per tal que, a partir de les respectives atribucions, 
s’avanci cap a la plena garantia dels drets civils i polítics de tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a 
Núria de Gispert
250-00796/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer·

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la retirada de la Creu de Sant Jordi a la 
Sra. Núria de Gispert por sus repetidas e intolerables acciones de carácter público, 
racistas y xenófobas, contra ciudadanos catalanes, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Govern de la Generalitat ha decidido otorgar la Creu de Sant Jordi, máxima 

distinción autonómica, que tiene como finalidad distinguir a aquellas personas que 
por sus méritos y servicios prestados hayan destacado y hayan tenido un papel rele·
vante en la sociedad, a la Sra. de Gispert.

Es condenable que se otorgue dicha distinción a la Sra. de Gispert, ya que es una 
persona que ha sido reprobada por el Parlamento de Cataluña debido a sus repetidas 
e intolerables acciones de carácter público, racistas y xenófobas, contra ciudadanos 
catalanes, por lo que manifiestamente no cumple con los criterios de honorabilidad 
e idoneidad que deberían existir en la concesión de este galardón.

Tanto es así, que horas después de que el Govern de la Generalitat otorgase la 
Creu de Sant Jordi a la Sra. de Gispert, ésta volvió a manifestarse públicamente de 
manera racista y xenófoba contra diversos ciudadanos y miembros de este Parla·
ment.

Es por todo ello, que el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a retirar la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña 2019 a la Sra. de Gispert, por haberse com·
portado en repetidas ocasiones de manera reprobable al proferir de manera pública 
invectivas de carácter racista y xenófobo contra ciudadanos catalanes, en algunos 
casos diputados de este Parlament.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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