
CAI
DOSSIER

Sessió 23, dimecres 19 de juliol de 2017

Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern 
a la Generalitat. Tram. 250-00959/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 384, 42; esmenes: BOPC 458, 56).

2. Proposta de resolució sobre la violència en l’esport. Tram. 250-01020/11. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 37; esmenes: BOPC 449, 11).

3. Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya corresponent al 2016. Tram. 357-00450/11. Comissió d’Afers 
Institucionals. Compareixença.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 
2016. Tram. 359-00015/11. Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
Sessió informativa.

5. Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l’Oficina per a la Mi-
llora de les Institucions d’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre l’activitat d’aquesta oficina. Tram. 357-00300/11. Comissió d’Afers 
Institucionals. Compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

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

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 56110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’apli-
cació d’una Bústia Ètica i de Bon Govern a la Generalitat de Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb la pretensió de fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques a 

través de promoure la col·laboració entre l’Administració i les persones per tal de 
cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació, l’Ajuntament 
de Barcelona va crear la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Un canal de participació electrònica que neix de la conveniència d’oferir un espai 
que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis 
de bon govern. Aquesta inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes 
les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte 
amb l’òrgan gestor i saber l’estat de tramitació.

L’objectiu d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pu-
gui comunicar conductes dutes a terme per l’Administració que resultin contràries 
a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern determinades en el marc 
normatiu vigent de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

La bústia és gestionada per una Oficina de Transparència i Bones Pràctiques 
(OTBP) mitjançant un equip format per funcionaris de carrera escollits per concurs 
públic que s’encarreguen de respondre i investigar les peticions que es considerin 
plausibles. A l’Ajuntament de Barcelona, aquesta s’ha creat mitjançant la interfície 
GlobaLeaks, un projecte de programari lliure.

Aquest sistema, a més de ser usat a Espanya per iniciatives ciutadanes com la 
Bústia d’Xnet, el fan servir a tot el planeta desenes de iniciatives activistes; com per 
exemple a Brasil, una organització sense ànim de lucre va posar en marxa l’any 2016 
la web BrasiLeaks amb la intenció de que fos l’eina que connectés a la ciutadania 
amb informació d’interès públic i els mitjans de comunicació per a poder investigar 
i donar respostes.

El Govern de la Generalitat ha de ser pionera en la participació i transparència 
com ho ha estat en la publicació d’una llei de Transparència i bon govern 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un sistema de bústia ètica i de bon govern, per tal de garantir la transpa-

rència i les bones praxis a l’administració de la Generalitat.
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2. Implementar aquesta eina mitjançant programari lliure i la interfície Globa-
Leaks.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 58165, 60290 i 64452 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 03.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58165)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De supressió al punt 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Implementar aquesta eina mitjançant programari lliure i la interfície Globa-

Leaks.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60290, 64452)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de l’enunciat de la part resolutiva

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure, en el 
marc de les seves competències, a: 

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

1. Millorar el sistema de denúncia que articula l’Oficina Antifrau de Catalunya 
per tal de garantir la transparència i les bones praxis a l’Administració de la Gene-
ralitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 2

2. Valorar que la implementació d’aquestes millores es faci mitjançant progra-
mari lliure i la interfície GlobaLeaks.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 59169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la violència en l’esport, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’esport és una disciplina bàsica a l’educació de la persona, i més concreta-ment 

entre els més joves. I entenent que la pràctica esportiva ens ensenya a respectar 
l’adversari, a treballar en equip, l’esforç de superació i ens ajuda a tenir bons hàbits 
de vida, no podem tolerar que es donin amb la freqüència que s’estan donant al-
guns espectacles no desitjables dins del món de l’esport: en l’esport amateur veiem 
agressions als àrbitres de qualsevol disciplina esportiva; baralles i agressions entre 
equips; actituds agressives d’espectadors cap al contrari, àrbitres o afeccionats de 
l’equip contrari; o, en categories inferiors, actituds de pares que no són el millor 
exemple d’esportivitat ni de respecte entre rivals.

Entenem que l’esport ha de ser un exemple de bona convivència, vida saluda-ble 
en la societat i de respecte al contrari; que molts esportistes professionals són un 
exemple entre els més joves i són un mirall en el qual moltes vegades busquen refe-
rents en els seus comportaments.

També l’esport professional ha de ser un exemple d’esportivitat per a la pacifica-
ció entre aficions i de respecte part dels seus seguidors. I per tant, qualsevol compor-
tament antiesportiu per part d’un professional de l’esport és condemnable i reprotxa-
ble públicament pel mal exemple que donen, no solament als seus afeccionats, sinó 
també al que és l’essència de l’esport i embruta el significat de què és l’esportivitat 
en majúscules. I que aquests mals exemples poden arribar a influir negativament en la 
conducta d’alguns participants de l’esport amateur i de les categories inferiors amb 
els més joves.

És, també, responsabilitat de l’administració lluitar contra la violència en l’es-
port, potenciar l’esportivitat en totes les facetes de l’esport –sigui o no professional– 
i potenciar la pràctica esportiva com a complement de la formació de la persona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar una campanya contra la 

violència en l’esport, potenciant els bons usos i costums de la pràctica esportiva, 
dirigida a: 

1. Els pares i mares dels menors que practiquen esport federat d’algun tipus o 
especialització.

2. Als més joves, potenciant l’esportivitat i el respecte al contrari.
3. Als que practiquen esport amateur en categories sènior.
4. Potenciar l’esport com a complement formatiu dels menors.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63057)

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

1. Els pares i mares dels menors que practiquen esport federat i esport escolar, 
d’algun tipus o especialització, i fer-ho extensiu a totes les seves lligues formals així 
com a les activitats de promoció, tornejos i diades vàries, campus d’estiu i altres ac-
tivitats esportives.


	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

