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28. Ofici del conseller de Justícia al director de l'Oficina del Govern,, de 
data 22 de febrer de 2017, pel qual sol•licita que el projecte de llei es 
tramiti pel procediment d'urgència extraordinària. 
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Secretari del Govern 
Departament de la Presidència 
Plaça de Sant Jaume, 4 
08002 Barcelona 

Benvolgut secretari del Govern, 
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· Gener.lli tat de C.3t~ltU1Ya 
DeP-~rtament de 1.3 Presidència 

Número: 0098E/1060i2017 
Dat~: 23i02i20i7 14=02:03 

En relació amb l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals-i-de fi'10difieaeió ciels }!fflres-
segon i quart del Codi civil de Catalunya, us demano que, als efectes del que estableix 
l'article 105.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, el Govern acordi sol-licitar al 
Parlament que tramiti l'aprovació de l'Avantprojecte de llei esmentat pel procediment 
d'urgència extraordinària, amb la reducció màxima possible dels terminis. 

Aquesta proposta, que compta amb l'impuis i el supoti dels màxims responsables de! 
Departament de Justícia i que també disposarà de prou suport parlamentari, es fonamenta 
en la necessitat d'abordar legislativament, i al més aviat possible, la problemàtica social que 
s'ha generat a partir de l'ús extensiu i intensiu de les xarxes socials, de forma que es pugui 
donar sortida a la voluntat de les persones sobre el destí que cal donar als comptes que 
tinguin en xarxes socials i als arxius que s'hi trobin vinculats en cas de mo~, de modificació 
_de la capacitat o en el supòsit de minoria d'edat. 

D'altra banda, encara que estem davant d'una iniciativa normativa rellevant i pionera, els 
seus continguts no són especialment amplis ni complexos, fet que també s'ajusta a una 
tramitació parlamentària sotmesa al procediment de tramitació com el que es proposa. 

Ben cordialment, 

~Carles Mundó i Blanch . 

Barcelona, 22 de febrer de 2017 

Ref.: AJ xsc 160189 
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