BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 152 · dijous 9 de juny de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Retirada

11

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
Esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària
202-00022/11
Esmenes a la totalitat

12

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Presentació: GP CUP-CC

13

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Presentació: GP JS, GP CUP-CC
Tramitació pel procediment d’urgència

20
33

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Presentació: Teresa Vallverdú Albornà, juntament amb sis altres diputats del GP JS, Eva Martínez Morales, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Joan Garriga Quadres, del GP
CUP-CC
Tramitació pel procediment d’urgència

34
38

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Esmenes a la totalitat

38

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública
203-00004/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
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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 les mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera
B-124
250-00373/11
Esmenes presentades

49

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos
de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
Esmenes presentades

50

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11
Presentació: GP JS

50

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00476/11
Presentació: Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC, Marina Bravo Sobrino, del GP C’s, Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Santi Rodríguez i Serra, del
GP PPC, Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP JS

51

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11
Presentació: GP PPC

52

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats
públics de la Generalitat
250-00478/11
Presentació: GP PPC

53

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents
que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Presentació: GP PPC

55

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, sobre
la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera
250-00480/11
Presentació: GP PPC

56

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres educatius
250-00481/11
Presentació: GP PPC

57

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
Presentació: GP PPC

59

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb
baixa visió i ceguesa
250-00483/11
Presentació: GP JS

60

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del
Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
Presentació: GP SOC

62

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11
Presentació: GP SOC

63

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Presentació: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC
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3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
Presentació: Govern de la Generalitat

65

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
256-00013/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

87
87

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya
360-00008/11
Presentació: síndic de Greuges

87

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2016, sobre les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, corresponent al 2013
258-00009/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a demanar la presentació de l’informe

88
88

4. Informació
4.48. Intergrups parlamentaris
Proposta de creació de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
395-00017/11
Sol·licitud: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

89

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
Substitució de membres

89

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11
Designació de membres

89

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11
Designació de membres
Substitució de membres

90
91

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 19/XI, sobre el moment històric excepcional
390-00019/11
Informe relatiu al compliment de la Moció

91

4.53. Sessions informatives i compareixences
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre l’actuació policial al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia,
de Barcelona, el 23 de maig de 2016
354-00069/11
Retirada de la sol·licitud

Taula de contingut
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença
Proposta de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00308/11
Sol·licitud

98

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00309/11
Sol·licitud

98

Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00310/11
Sol·licitud

98

Proposta de compareixença de Francesc Llobet, degà del Col·legi Professional de
l’Audiovisual, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre
la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00311/11
Sol·licitud

99

Proposta de compareixença de Dolors Llobet i Maria, en representació de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00312/11
Sol·licitud

99

Proposta de compareixença d’Albert Toda, en representació de la Unió General de
Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00313/11
Sol·licitud

99

Proposta de compareixença de Ramon Espuny, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00314/11
Sol·licitud

99

Proposta de compareixença de Jordi Vilardell, en representació de la Comissió de
Cogestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00315/11
Sol·licitud

100

Proposta de compareixença de Roser Mercadé Tondo, presidenta del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00316/11
Sol·licitud

100

Proposta de compareixença de David Mendoza, president del comitè d’empresa de
Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00317/11
Sol·licitud

100

Proposta de compareixença d’una representació del Consell Professional de Televisió de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00318/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta de compareixença de d’una representació del Consell Professional de
Catalunya Ràdio amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00319/11
Sol·licitud

101

Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00320/11
Sol·licitud

101

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Polítiques de
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00321/11
Sol·licitud

101

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre
la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00322/11
Sol·licitud

101

Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Recerca en Estructures i Polítiques de Comunicació Daniel Jones amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00323/11
Sol·licitud

102

Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea per la Comunicació
Social - Xarxa de Mitjans Comunitaris amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00324/11
Sol·licitud

102

Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Televisió
Espanyola a Sant Cugat amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00325/11
Sol·licitud

102

Proposta de compareixença de Lola Alfonso Noguerón, responsable de la Unitat de
Documentació de Ràdio Televisió Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00326/11
Sol·licitud

102

Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00327/11
Sol·licitud

103

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00328/11
Sol·licitud

103

Proposta de compareixença de Maria Coromines amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00329/11
Sol·licitud

103

Proposta de compareixença de Salvador Alsius amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00330/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta de compareixença de Santiago Ramentol amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00331/11
Sol·licitud

103

Proposta de compareixença de Francesc Escribano amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00332/11
Sol·licitud

104

Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00333/11
Sol·licitud

104

Proposta de compareixença de Francesc Codina i Castillo amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00334/11
Sol·licitud

104

Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00335/11
Sol·licitud

104

Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00336/11
Sol·licitud

104

Proposta de compareixença de Vicent Partal amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00337/11
Sol·licitud

105

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00338/11
Sol·licitud

105

Proposta de compareixença de Jaume Serrats amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00339/11
Sol·licitud

105

Proposta de compareixença de Josep Martí amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00340/11
Sol·licitud

105

Proposta de compareixença de Albert Sàez amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00341/11
Sol·licitud

105

Proposta de compareixença de Pep Vinyeta amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00342/11
Sol·licitud

106

Proposta de compareixença de Francesc Marc Àlvaro amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00343/11
Sol·licitud

106

Proposta de compareixença de Vicent Sanchis amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00344/11
Sol·licitud

106

Proposta de compareixença de Salvador Cardús amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00345/11
Sol·licitud
Taula de contingut
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Proposta de compareixença de Josep Antich amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00346/11
Sol·licitud

106

Proposta de compareixença de Josep Puigbó amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00347/11
Sol·licitud

107

Proposta de compareixença de Vicenç Villatoro amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00348/11
Sol·licitud

107

Proposta de compareixença de Carles Cuní amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00349/11
Sol·licitud

107

Proposta de compareixença de Jofre Llombart amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00350/11
Sol·licitud

107

Proposta de compareixença de Francesc Robert amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00351/11
Sol·licitud

107

Proposta de compareixença de Jordi Margarit amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00352/11
Sol·licitud

108

Proposta de compareixença d’Immaculada Juan, presidenta del Consell Assessor
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00353/11
Sol·licitud

108

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00354/11
Sol·licitud

108

Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00355/11
Sol·licitud

108

Proposta de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00356/11
Sol·licitud

109

Proposta de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00357/11
Sol·licitud

109

Proposta de compareixença de Josep Calvet, representant del comitè d’empresa de
Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00358/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta de compareixença de Roser Mercadé, representant del comitè d’empresa
de Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00359/11
Sol·licitud

109

Proposta de compareixença de Lluís Caelles, representant del Consell Professional
de Televisió de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00360/11
Sol·licitud

110

Proposta de compareixença de Sergi Roca, representant del Consell Professional de
Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00361/11
Sol·licitud

110

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, president de Proa,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00362/11
Sol·licitud

110

Proposta de compareixença de Joan Ginard, president de Productors Audiovisuals
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00363/11
Sol·licitud

110

Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema
Català, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00364/11
Sol·licitud

111

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster
Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00365/11
Sol·licitud

111

Proposta de compareixença de Jaume Roures, de Mediapro, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00366/11
Sol·licitud

111

Proposta de compareixença de Tono Folguera, president de Pro-docs, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00367/11
Sol·licitud

111

Proposta de compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaky, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00368/11
Sol·licitud

112

Proposta de compareixença de Toni Matas, de BCNmultimèdia, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00369/11
Sol·licitud

112

Proposta de compareixença de Lorena Boix-Alonso, cap de la Unitat de Convergència dels Mitjans i el Contingut de la Direcció General de Mitjans de Comunicació i
Dades de la Comissió Europea, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00370/11
Sol·licitud
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Proposta de compareixença de Lluís Borrell, d’Analysys Mason, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00371/11
Sol·licitud

112

Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Treball de Cogestió
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00372/11
Sol·licitud

112

Proposta de compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre
la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00373/11
Sol·licitud

113

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00374/11
Sol·licitud

113

Proposta de compareixença de Tobías Martínez, conseller delegat de Cellnex Telecom, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00375/11
Sol·licitud

113

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació
per a la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre les situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l’ús d’armes
356-00193/11
Acord sobre la sol·licitud

113

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció
i d’extinció d’incendis del 2016
355-00031/11
Substanciació

114

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les situacions de baixa laboral dels agents amb relació
a l’ús d’armes
357-00125/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

114

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.10. Altres comunicacions
Dictamen 98/2016 de la Comissió Jurídica Assessora sobre una proposició de llei
de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de bombers, mossos d’esquadra i policies locals
335-00006/11
Presentació: conseller, del Departament d’Interior
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 2465/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra l’article 1 i, per connexió, pel que fa a la propietat temporal, contra les
disposicions addicionals primera, segona i tercera, i contra la disposició final de la
Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
381-00006/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament

115

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició
addicional, la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel que
fa a l’aplicació de l’article 7) i la disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica
381-00007/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament

115

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal
Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/10
Convocatòria de la primera prova

116
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa
a l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de
Llobregat
250-00186/11
RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 07.06.2016,
DSPC-C 148.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps
dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 28991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ ( Reg. 28991)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents de
racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu (tram. 202-00021/11).
Esmena 1, GP JS
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 31 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en
l’atenció sanitària
202-00022/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 29027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ ( Reg. 29027 )

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta
Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que
estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de garantia del temps màxim de
resposta en l’atenció sanitària (tram. 202-00022/11).
Esmena 1, GP JS
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 31 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 29186; 29190; 29337).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2016 al 10.06.2016).
Finiment del termini: 13.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i
discriminació
202-00033/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 28877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de
llei següent:
Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
Exposició de motius

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació és un instrument
per a respondre a les incitacions i manifestacions de l’odi, que són l’expressió de la
intolerància i del rebuig a les persones pel fet de ser diferents.
La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació s’articula en base
al concepte d’incitació a l’odi definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i
la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, en la seva recomanació R (97) 20 del
Comitè de Ministres defineix la incitació a l’odi com totes les formes d’expressió
que propaguen, inciten, promouen i justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre d’altres, la intolerància
expressada per l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, i
les persones d’orígens, contextos culturals i ètnics diversos.
La normativa internacional és prolífera en les manifestacions contra la incitació
a l’odi i contra la discriminació. En són exemple la Declaració Universal dels Drets
Humans adoptada per les Nacions Unides; el Pacte Internacional pels Drets Socials
Econòmics i Culturals de les Nacions Unides; i el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
En el marc europeu el Conveni de Roma marca un punt de garantia clara, mitjançant la prohibició de discriminació continguda en el seu article 14 i la jurisprudència
que el desenvolupa. Aquesta llei també és transposició de la Directiva Comunitària
2000/78/CE, que és una aposta per una política activa contra les discriminacions; i
de la Decisió Marc 2008/913/JAI que es refereix directament a la lluita activa contra
manifestacions de racisme i xenofòbia.
Articulat de la proposició de Llei
Preàmbul

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació és un instrument
per a respondre a les incitacions i manifestacions de l’odi, que són l’expressió de la
intolerància i del rebuig a les persones pel fet de ser diferents.
3.01.02. Proposicions de llei
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La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació s’articula en base
al concepte d’incitació a l’odi definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i
la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, en la seva recomanació R (97) 20 del
Comitè de Ministres defineix la incitació a l’odi com totes les formes d’expressió
que propaguen, inciten, promouen i justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre d’altres, la intolerància
expressada per l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, i
les persones d’orígens, contextos culturals i ètnics diversos.
La normativa internacional és prolífera en les manifestacions contra la incitació
a l’odi i contra la discriminació. En són exemple la Declaració Universal dels Drets
Humans adoptada per les Nacions Unides; el Pacte Internacional pels Drets Socials
Econòmics i Culturals de les Nacions Unides; i el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
En el marc europeu el Conveni de Roma marca un punt de garantia clara, mitjançant la prohibició de discriminació continguda en el seu article 14 i la jurisprudència
que el desenvolupa. Aquesta llei també és transposició de la Directiva Comunitària
2000/78/CE, que és una aposta per una política activa contra les discriminacions; i
de la Decisió Marc 2008/913/JAI que es refereix directament a la lluita activa contra
manifestacions de racisme i xenofòbia.
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la llei

L’objecte de la llei és garantir la dignitat humana, la no discriminació, i la igualtat
entre totes les persones com a pilars fonamentals d’una societat justa i democràtica.
Article 2. Definicions generals

2.1. Concepte de discriminació
La discriminació és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada
en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l’idioma, la religió, l’origen
nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra consideració
social, i que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement,
gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones.
Es pot produir discriminació de forma directa, indirecta, per associació, per ordre, per assetjament, per represàlia o múltiple.
2.2. Concepte de racisme
El racisme és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en
motius de raça, color, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica,
social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.
2.3. Concepte d’antisemitisme
L’antisemitisme és l’hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o
ètnic, el qual es manifesta com a odi cap a un individu, o com a persecució institucionalitzada i violenta cap el col·lectiu.
2.4. Concepte d’islamofòbia
La islamofòbia consisteix en un prejudici negatiu categòric contra els musulmans, contra l’islam o contra una part de la fe musulmana. És el prejudici que identifica l’Islam amb amenaces greus conegudes, alimentant un fanatisme que justifica
les agressions a les persones musulmanes pel sol fet de ser-ho.
2.5. Romafòbia o antigitanisme
L’antigitanisme consisteix en una forma específica de racisme - social i institucional - envers el poble gitano. Es tracta d’una discriminació particularment persistent, violenta, recorrent i banalitzada.
3.01.02. Proposicions de llei
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2.6. Xenofòbia
La xenofòbia fa referència a l’odi, hostilitat o rebuig cap a les persones que són
d’origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.
2.7. Discriminació per raons de gènere
El gènere és la construcció cultural basada en la marca biològica (genital) que
marca la diferència sexual de les persones. A Catalunya i a Europa, les categories
de gènere són binàries home/dona, es transmeten des de la socialització primària
pels agents socialitzadors (família, escola i tots els referents culturals i socials) i
d’entrada estan definides per rols, actituds i opcions sexuals. Aquests rols i atribucions socials per raó de gènere poden constituir fonament d’accions discriminatòries.
La discriminació per raó de gènere és la situació en què es troba una persona que
és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament
relacionades amb la seva condició biològica d’una manera menys favorable que una
altra en una situació anàloga. No són mesures discriminatòries per raó de sexe les
que, encara que plantegin un tractament diferent per a homes i dones, tenen una
justificació objectiva i raonable, com ara les que fomenten l’acció positiva per a les
dones, en la necessitat de protecció especial per motius biològics o en la promoció
de la coresponsabilitat entre homes i dones.
2.8. Feminicidis i violències masclistes
Les violències masclistes són les agressions –simbòliques i físiques– que pateixen les persones per raons de gènere –i de tot el teixit normatiu, de rols i de patrons
relacionals que d’aquests se’n deriven–. Els assassinats masclistes, són la pràctica
més extrema de les violències masclistes. El terme feminicidi s’ha ancorat arran de
l’alt nombre d’assassinats de dones arreu del món per raons de gènere.
2.9. Sensellarisme i aporofòbia
L’aporofòbia és el rebuig, menyspreu i odi a les persones pobres, sense sostre i/o
sense llar.
Títol II. Obligacions dels poders públics
Article 3. Formació, sensibilització i deure d’intervenció

Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals dels àmbits de la salut, l’educació, el món
laboral, els serveis socials, la justícia, els cossos de seguretat, l’esport, el lleure i la
comunicació en l’àmbit d’aquesta llei. Aquests professionals si tenen coneixement
d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència
per algun dels motius continguts en aquesta llei, tenen el deure de comunicar-ho als
cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.
Títol III. Tutela en l’àmbit del treball concreta en relació a la
discriminació de gènere i a la igualtat entre homes i dones
Article 4. Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó
de sexe a les empreses

1. Les empreses han d’adoptar mesures específiques, negociades amb la representació legal dels treballadors, per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe, i també promoure condicions de treball que evitin aquests tipus
d’assetjament.
2. Les empreses han d’arbitrar procediments específics per a donar resposta a
les denúncies o les reclamacions que pugui formular qui hagi estat objecte d’assetjament.

3.01.02. Proposicions de llei
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3. Els representants dels treballadors han de contribuir activament a la prevenció
de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe sensibilitzant els treballadors i informant la direcció de l’empresa dels comportaments detectats que puguin
propiciar-lo.
4. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball tenen la consideració de discriminació directa per raó de sexe, sens perjudici de la tipificació
com a delicte.
Article 5. Plans d’igualtat a les empreses

1. Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes mesures s’han de negociar i, si s’escau, acordar amb els representants legals dels treballadors en la forma que determini la legislació vigent. En aquest sentit, han d’elaborar
i aplicar un pla d’igualtat:
a) Les empreses amb més de dos-cents cinquanta treballadors, d’acord amb el
que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes
que s’hi hagin establert.
c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi
acordat en un procés sancionador.
2. Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implantació de
plans d’igualtat a les empreses no incloses en l’apartat 1.
3. Els plans d’igualtat han d’incloure actuacions de racionalització d’horaris que
facilitin la conciliació de les responsabilitats professionals amb la vida personal i
familiar dels treballadors.
4. Les empreses de menys de dos-cents cinquanta treballadors poden elaborar i
implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als representants dels treballadors.
5. El Registre Públic de Plans d’Igualtat, adscrit al departament competent en
matèria laboral, és l’instrument per a l’exercici de les funcions a què fa referència
l’article 5.q. En aquest registre s’hi han d’inscriure tant els plans d’igualtat de les empreses que estan obligades a tenir-los d’acord amb el que estableix l’apartat 1 com
els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament.
Article 6. Responsable sindical d’igualtat

1. Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans de representació corresponents, han d’adjudicar a un delegat sindical la funció de vetllar
específicament per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de la negociació
col·lectiva.
2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat, que té l’obligació de formar-se en matèria d’igualtat d’oportunitats per a dones i homes, són:
a) Col·laborar amb el professional d’igualtat de dones i homes de l’empresa per a
promoure-hi la igualtat d’oportunitats.
b) Assessorar l’empresa i les persones que treballen al centre de treball en matèria d’igualtat.
c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les àrees i els nivells
d’intervenció del seu àmbit funcional.
d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu àmbit funcional.
3. Per a dur a terme les funcions a què fa referència l’apartat 2, les organitzacions
sindicals han de designar un responsable sindical d’igualtat que tingui la titulació
específica en matèria d’igualtat i gènere. Si el delegat sindical no disposa d’aquesta
titulació, s’ha de garantir que adquireixi la formació específica.
4. L’Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació sindical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere.
3.01.02. Proposicions de llei
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Article 7. Presència de dones i homes en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també els òrgans de representació del personal a l’empresa, han de promoure una representació paritària dels dos
sexes en la negociació col·lectiva mitjançant mesures d’acció positiva.
2. L’Administració pública competent per al control de la legalitat dels convenis
col·lectius ha de requerir a les empreses el full estadístic de convenis amb les dades
significatives sobre la presència de dones en la comissió negociadora i en l’àmbit
d’aplicació dels convenis i acords col·lectius.
Article 8. Incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de
regulació d’ocupació

1. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar pel respecte del dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en els expedients de regulació d’ocupació.
2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar un pla d’acompanyament
social en els expedients de regulació d’ocupació han d’incorporar la perspectiva i
l’impacte de gènere en totes les mesures que l’integrin.
3. La Inspecció de Treball ha de controlar el compliment de l’obligació a què fa
referència l’apartat 2, i adoptar les mesures que escaiguin.
4. La Inspecció de Treball, en els casos d’acomiadament col·lectiu, ha de verificar que no es doni cap fet discriminatori per raó de sexe i ha d’elaborar un informe
preceptiu, que en deixi constància.
Article 9. Prevenció de riscos laborals a l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i en aplicació del principi primer de l’article 3, és obligació de les empreses tenir en compte,
en la valoració dels riscos laborals i en l’adopció de mesures preventives, la diferent
exposició als factors de risc de dones i homes, i prestar una atenció especial als factors de risc per a la fertilitat i per a l’embaràs i la lactància.
2. Les empreses han de formar el personal sobre la diferent exposició als factors
de risc segons el sexe, i també sobre els riscos per a la fertilitat, l’embaràs i la lactància.
Títol IV. Tutela en la jurisdicció penal
Article 10. Dret a la protecció efectiva

1. Les persones que es troben en risc o en situació de violència per motius de
discriminació segons el que preveu l’article 2 tenen dret a rebre de forma immediata
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.
2. En aquest marc les persones afectades tenen dret a rebre tota la informació jurídica relacionada amb la situació d’aquest tipus de violència i/o discriminació així
com el dret a l’assistència jurídica gratuïta.
Article 11. Tipificació penal de la incitació a l’odi

El Parlament garantirà que el Codi Penal vigent inclogui la incriminació de conductes que incitin a la violència o l’odi adreçats contra un grup de persones o un
membre d’aquest grup definit en relació als motius de discriminació previstos en
l’article 2.
Títol V. Règim d’Infraccions i sancions en l’àmbit administratiu
Article 12. Concepte d’infracció

Són infraccions administratives en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i
les conductes d’odi les accions o omissions tipificades per aquesta llei sempre que
no constitueixin delicte.
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Article 13. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal

No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o administrativament, en els supòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.
En el cas en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden ésser
constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial
competent i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no
dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri
Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions.
Article 14. Infraccions

1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que estableix aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.
2. Les infraccions no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia de
l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.
3. Són infraccions lleus:
L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en les quals s’emetin, s’entonin, s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma incitin, fomentin o ajudin a la realització de comportaments discriminatoris descrits
en l’article 2.
Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin un tracte
vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.
L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o intimidatoris per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.
4. Són infraccions greus:
La realització d’actes en què, públicament, una persona física o jurídica emeti
declaracions o transmeti informacions mitjançant les quals una persona o un grup
de persones sigui amenaçada, insultada o vexada per algun dels motius descrits en
l’article 2.
La realització de conductes descrites com a infraccions lleus de forma reiterada.
5. Són infraccions molt greus:
Les actuacions que suposin assetjament entenent com a tal qualsevol conducta
no desitjada relacionada amb els motius descrits en l’article 2 que tinguin com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori,
humiliant o ofensiu.
La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics a les persones i grups que promoguin els comportaments descrits en l’article 2.
La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, manifestacions i actes polítics que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discriminació d’acord amb alguns dels motius descrits en l’article 2.
Article 15. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a
l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent
a un període d’entre set dies i tres mesos. Si no hi ha reiteració, l’òrgan competent
per a imposar la sanció pot substituir aquesta sanció per una advertència escrita.
2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les sancions següents, o més d’una:
a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos.
b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període d’un any, com
a màxim.
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c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i els seus ens públics per un període d’un any, com a màxim.
3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions
següents, o més d’una:
a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu mesos.
b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període de dos anys,
com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la prohibició pot ésser per un màxim de cinc anys.
c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i els seus ens públics per un període d’entre un any i un dia i tres
anys.
4. Per a concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i, si s’escau, per a
graduar la quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats
competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció, o les sancions, aplicades a la lesió ocasionada, al
nombre de persones afectades, a l’entitat del dret afectat i a la naturalesa del deure
afectat segons la legislació vigent. S’han de considerar especialment els criteris següents:
a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació
de risc creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència econòmica i social de la infracció.
f) L’incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
g) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infracció.
h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol
moment del procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat resolució.
5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dissuasió, la reparació i la
correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui causar la discriminació.
Article 16. Responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones
físiques o jurídiques públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren en els
supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.
2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no sigui
possible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la infracció.
Article 17. Prescripció

1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de sis
mesos; les tipificades de greus, al cap de dotze mesos; i les tipificades de molt greus,
al cap de dos anys.
2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap de tres mesos si són lleus, al cap de sis mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són molt
greus.
Article 18. Competència

1. La competència per incoar els expedients administratius del règim sancionador d’aquesta llei i la imposició de les sancions correspon a la Comissió de No-discriminació.
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2. Qualsevol persona podrà instar la incoació d’expedients sancionadors per les
infraccions contingudes en aquesta llei. La persona denunciant, física o jurídica, tindrà la condició de part en el procediment i li seran notificades totes les resolucions
dictades en el mateix. No és necessari acreditar la condició de perjudicada de la persona denunciant per a poder formular la denúncia, es reconeix com a legítima l’acció
popular i ciutadana que confereix la condició de part amb plenitud.
Article 19. La Comissió de No-Discriminació

1. La Comissió de No-discriminació està composta per set persones de la següent procedència:
Una persona provinent de la judicatura
Una persona provinent de la fiscalia
Una persona provinent del Govern
Tres persones provinents d’entitats de defensa dels drets humans
Una persona de la Sindicatura de Greuges
2. Aquesta Comissió tindrà la seva seu a la Sindicatura de Greuges el personal de
la qual serà l’encarregat de donar suport administratiu a aquest organisme així com
d’instruir els expedients incoats per la Comissió.
3. A més de la competència sancionadora, la Comissió serà la responsable d’impulsar, preparar i aprovar protocols d’actuació en el marc de les diferents administracions públiques, també en el marc dels cossos policials.
Disposició addicional primera

En els trenta dies posteriors a la seva aprovació el Govern desenvoluparà reglamentàriament totes les disposicions necessàries per a fer efectiva aquesta llei.
Disposició addicional segona

Aquesta llei regula un àmbit molt més ampli que el previst en la llei 11/2014 d’aquest Parlament en defensa dels drets LGTBI. Per això i d’acord amb el principi de
llei especial, en cas que ambdós textos legals entressin en contradicció, sempre que
es tracti de drets LGTBI prevaldrà allò disposat per la llei 11/2014 per sobre de les
previsions generals en matèria antidiscriminatòria de la present llei.
Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor als trenta dies de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat GP CUP-CC

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció
Social
202-00034/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC
Reg. 28958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candi-
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datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del Títol I, els drets
i deures de l’àmbit civil i social, entre els qual s’inclouen els drets relatius als serveis socials. Així mateix, l’Estatut estableix els principis rectors que han d’orientar
les polítiques públiques, com són la cohesió i el benestar socials, de forma que els
poders públics han de promoure les polítiques públiques que fomentin la cohesió
social i que garanteixin un sistema de protecció social adequat a les necessitats econòmiques i socials de Catalunya. Aquests principis s’emmarquen en la Declaració
Universal del Drets Humans i la Carta Social Europea.
El Sistema de protecció social ha de ser un dels sistemes de l’Estat del benestar,
conjuntament amb el Sistema de salut, el Sistema d’educació i les altres actuacions
públiques dirigides a l’ocupació i l’habitatge, amb l’objectiu de garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, promovent les capacitats personals i l’autonomia
personal en un marc de respecte per la dignitat de les persones, perquè la igualtat i
no discriminació siguin efectives. Una societat de progrés necessita un nivell de cohesió social basat en la igualtat d’oportunitats i en la promoció social i individual.
Per millorar les condicions de vida, per eliminar les situacions d’injustícia social i
per afavorir la inclusió social, cal donar resposta a les transformacions i realitats de
la societat catalana des del consens i la cooperació social i política, abordant les situacions que provoquen el risc de desigualtats personals, col·lectives o territorials,
derivades del creixement demogràfic, l’envelliment de la població, la diversitat de
les famílies, les noves bosses de pobresa, la discapacitat o la dependència i la conjuntura econòmica o els canvis en el mercat laboral que, entre d’altres, poden portar
a l’exclusió social.
Així, el Sistema de protecció social ha de garantir el manteniment de la capacitat econòmica dels ciutadans mitjançant uns ingressos suficients davant de les diverses situacions vitals que poden portar a l’exclusió o la desprotecció social com
serien, per exemple, la infància en risc, l’envelliment, la malaltia, els accidents, la
discapacitat, els canvis en la família, la violència masclista, la pèrdua de la feina o
l’habitatge, alhora que ha de ser un predistribuidor de riquesa, pels que tenen dificultats per garantir-se un projecte vital, alhora que ha de permetre garantir una vida
digna als que, per raons diverses, perden la capacitat de ser econòmicament autosuficients, garantint els recursos necessaris perquè la provisió de les prestacions sigui
l’adequada a les necessitats de la ciutadania en el territori i que ningú resti exclòs de
la societat per manca de recursos econòmics. Sense un Sistema de Protecció Social
sòlid i ampli, difícilment la majoria de les persones podrien afrontar individualment
aquestes situacions. El sistema de protecció social ha de garantir a les persones en
totes les situacions de necessitat al llarg de la seva vida, així com a aquelles persones que estiguin al seu càrrec, els serveis i les prestacions que permetin assolir la
qualitat de vida i el nivell d’ingressos suficients, de forma que s’actuï individualitzadament tenint en compte cada situació personal, econòmica i social. Els sistemes
de protecció social tenen raó de ser en un model productiu i econòmic basat en el
treball, que genera, al seu torn una dependència del sistema de rendes a les persones
quan aquestes esdevenen inactives o passives. Aquest sistema, no ha de ser excloent
d’altres sistemes de redistribució de la riquesa que en el futur puguin teixir societats
més sostenibles.
El sistema públic no sempre ha permès garantir en totes les conjuntures socioeconòmiques un poder adquisitiu adequat de les persones més vulnerables, que moltes vegades han vist minvada la seva capacitat econòmica per les situacions sobre3.01.02. Proposicions de llei
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vingudes o l’efecte de l’increment del cost de la vida en major mesura que els seus
ingressos.
La diagnosi de la protecció social a Catalunya, va posar de relleu un mapa de
prestacions ampli, tant en nombre de persones beneficiàries, com en administracions implicades, com també en tipologies de prestacions. En concret, es varen identificar 79 prestacions de tipus econòmic a persones i 90 tipus de prestacions de
servei agrupades temàticament, i que poden ser considerades dins del concepte, en
sentit ampli, de protecció social.
D’aquest escenari se’n desprèn una complexitat administrativa, a la que per altra banda, s’hi ha referit diferents iniciatives parlamentàries ens darrers anys. El 21
de novembre de 2013, en moció aprovada pel Parlament de Catalunya en relació a
renda mínima d’inserció, s’instava ja al govern a ordenar el conjunt de polítiques de
prestacions de la Generalitat orientades a la integració social i laboral, definir les relacions de complementarietat i subsidiarietat entre les diverses prestacions, i incloure-hi prestacions econòmiques i no econòmiques, així com a simplificar la gestió administrativa de les polítiques de prestacions orientades a la inserció social i laboral
i avaluar la idoneïtat de la creació d’un òrgan únic gestor del conjunt de polítiques
públiques de les dites prestacions. Posteriorment, en una nova moció de 12 de juny
de 2014, s’instava igualment al Govern a crear un òrgan únic gestor del conjunt de
prestacions orientades a la integració social i laboral. Finalment, la moció de 7 de
maig de 2015 instava en sentit anàleg a crear una estructura de direcció unificada de
les prestacions de protecció social i d’activació laboral que són exercides per diversos departaments de la Generalitat.
S’ha de estructurar la intervenció de les diferents administracions públiques i la
de la iniciativa de la societat civil organitzada amb la finalitat d’establir actuacions
coherents i reservar al sector públic la gestió directa de determinades prestacions a
més de la coordinació general del Sistema.
Els models de gestió de la protecció social al nostre entorn socioeconòmic presenten dues alternatives organitzatives: un model basat en la integració departamental de la gestió, i un altre basat en la gestió autònoma de la competència, mitjançant
Agències diferenciades dels Departaments, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat patrimonial, suficiència financera i plena autonomia per al compliment de les
seves funcions. Aquest darrer és el model pel que vol optar aquesta llei amb la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, un organisme institucional necessari, com a organisme autònom de caràcter administratiu gestor de les prestacions de
protecció social dels quals la Generalitat de Catalunya tingui en cada moment la
responsabilitat de gestionar creant un model d’organització propi. Una Agència que
actuï com a executora de les diferents prestacions que siguin prescrites pels diferents
ens responsables de cadascun dels àmbits de protecció social.
Per mitjà d’aquesta Llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social, es
dóna recorregut a un ens unificat i especialitzat en la gestió de prestacions socials de
servei, econòmiques i tecnològiques, sense perjudici que la prescripció a les persones beneficiàries i la definició de les contingències que les hagi de fer possibles, correspongui a l’àmbit de cada Departament de la Generalitat o ens públic competent.
La llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia en ús de les
competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat de Catalunya.
El Capítol I crea l’Agència Catalana de Protecció Social, regula la seva naturalesa jurídica com a organisme autònom de caràcter administratiu depenent del departament competent en matèria de protecció social i que ret comptes al Parlament
de Catalunya, i atribueix les funcions de l’àmbit de competència de la Generalitat de
Catalunya. En aquest sentit cal destacar que en el model de gestió que es proposa, el
pagament de prestacions econòmiques i la prestació dels serveis queda localitzada a
l’Agència Catalana de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya, així com la
recaptació dels recursos que li puguin correspondre en cada moment. De la mateixa
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manera, l’exercici de les funcions i competències relatives a les prestacions sanitàries queden, en tot cas, residenciades en el Servei Català de la Salut, atès el caràcter
universal d’accés a la salut que fan innecessari mantenir el sistema d’assegurament
a través de l’Agència Catalana de Protecció Social.
El Capítol II regula l’estructura orgànica, la composició i el règim de funcionament de l’Agència, destacant la presencia d’un Consell General amb participació
tant de la Generalitat de Catalunya com dels agents econòmics i socials representatius, i d’un Consell Assessor, amb funcions consultives i de participació, integrat
per el conjunt d’operadors que directa o indirectament participen en el que podríem
denominar el Tercer Sector. També convé posar de manifest l’opció feta per la independència funcional d’aquest organisme en la mesura en que el nomenament del seu
president o presidenta recau en el Parlament de Catalunya.
El Capítol III es dedica a la regulació del règim jurídic i econòmic de l’Agència
Catalana de Protecció Social, destacant tot allò que fa referència a la transparència,
retiment de comptes i bona gestió financera.
Proposició de llei
Capitol I. Objecte, naturalesa í funcions
Article 1. Objecte

Aquesta Llei té per objecte la creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
i la determinació de la seva composició, organització i funcions.
Article 2. Naturalesa jurídica

2.1. L’Agència Catalana de Protecció Social, es configura com un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat d’obrar
i d’organitzar-se per a dur a terme les funcions que li són pròpies, que actua amb
plena autonomia pressupostària i funcional.
2.2. L’Agència Catalana de protecció Social es regeix per aquesta Llei, pel seu
Estatut, per les altres disposicions que la despleguen, per la legislació reguladora de
les entitats que conformen en sector públic de la Generalitat de Catalunya i per les
normes generals de dret públic.
2.3. L’Agència Catalana de Protecció Social gaudeix de la reserva de nom i dels
beneficis, excepcions i franquícies de qualsevulla naturalesa que la legislació atribueixi a les entitats públiques responsables de la protecció social.
2.4. L’Agència Catalana de Protecció Social s’adscriu al Departament de la Generalitat de Catalunya que sigui competent en matèria de protecció social, que s’encarregarà de la vigilància i tutela del seu funcionament.
Article 3. Funcions

3.1. Les funcions de l’Agència Catalana de Protecció Social són les següents:
a) El desplegament operatiu del sistema de protecció social català, entès com el
conjunt d’elements vinculats a la protecció social que siguin competència de la Generalitat de Catalunya.
b) La gestió centralitzada de totes les prestacions que integren els instruments
de protecció social que, en cada moment, siguin competència de la Generalitat així
com els que Ii siguin atribuïdes per aquesta Llei, sense perjudici de les funcions
prescriptores dels diferents ens i Departaments de la Generalitat de Catalunya amb
competència material en els diferents vessants de la protecció social
c) L’organització i la gestió dels recursos que integren el sistema de serveis socials així com aquells que en el futur li siguin atribuïts
d) La relació amb organismes equivalents i altres administracions públiques per
a la col·laboració mútua, i la gestió d’aquelles prestacions en les que calgui tenir en
compte canvis de residència, o períodes de carència o d’acreditació transcorreguts
en altres contrades.
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e) Fomentar, en col·laboració amb els organismes responsables, centres de recerca, universitats i altres organitzacions especialitzades, la recerca i la formació en
matèria de protecció social.
f) Proporcionar suport tècnic als estudis, projectes i propostes normatives que
millorin l’extensió o l’eficiència dels nivells de protecció social.
g) La representació del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquelles institucions internacionals en matèria de protecció social.
3.2. Correspondrà també a l’Agència Catalana de Protecció Social l’exercici de
les funcions de recaptació de tota mena de contribucions, recursos, quotes o altres
quantitats que hagin de ser pagades, tant en via ordinària com en via executiva, per
conceptes relacionats amb la protecció social en el marc de les competències que
tingui atribuïdes en la matèria la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de que
puguin establir-se convenis de col·laboració, o bé participar amb altres ens, per fer
més eficients els processos administratius recaptatoris, en especial aquells relatius a
la recaptació en via executiva.
3.3. Sens perjudici de les funcions relacionades en els apartats anteriors, corresponen a l’Agència Catalana de Protecció Social totes aquelles altres funcions que el
Parlament, el Govern o el departament competent en matèria de protecció social li
atribueixin per mitjà dels instruments jurídics adients en cada cas.
Article 4. Formes de gestió

4.1. L’Agència Catalana de Protecció Social exerceix les seves funcions per mitjà
dels òrgans i unitats que la integren.
4.2. Per a l’exercici de les seves activitats l’Agència podrà formalitzar concerts,
convenis, encàrrecs de gestió, o qualsevulla altre forma de gestió admesa en dret,
amb altres entitats públiques o privades, sempre d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic i la legislació específica que resulti d’aplicació.
4.3. L’Agència podrà delegar o assignar l’exercici de la competència d’execució
de determinats serveis de protecció social als ens locals de Catalunya, o encarregar
la gestió de determinats serveis, activitats materials o tècnics, d’acord amb el preveu
la legislació de règim local de Catalunya.
4.4. L’Agència Catalana de Protecció Social dins del marc de la legislació en
matèria d’organització i regim jurídic de les administracions públiques i del seu sector públic, pot complir les funcions que li atribueix la present llei i les altres que li
puguin atribuir o encomanar de manera directa o indirectament mitjançant els mecanismes establerts en la normativa aplicable, en particular, participant en entitats
públiques l’objecte de les quals sigui la realització d’activitats relacionades amb les
funcions de l’Agència.
Article 5. Principis generals d’actuació.

5.1. L’Agència Catalana de Protecció Social es regeix pels principis de responsabilitat, transparència, predictibilitat, participació i dinamisme.
a) El principi de responsabilitat es concreta en el retiment de comptes, la correcció de les errades, i de la responsabilitat de tots els funcionaris implicats en la governança de la institució, que ha de ser equitativa, eficaç i eficient.
b) El principi de transparència es concreta en la disponibilitat de la informació,
que ha de ser precisa, essencial i oportuna, facilitant en tot moment l’accés a totes
les persones interessades en estar informades del programa de protecció social la
seva gestió. Les persones responsables de la direcció de l’Agència i de la supervisió
del seu funcionament vetllaran per garantir la transparència en el procés de presa de
decisions, la gestió íntegra i honesta dels recursos assignats, i la claredat i simplicitat
de les normes, processos i sistemes.
c) El principi de predictibilitat es concreta en una aplicació coherent de les normes. Els drets i deures dels ciutadans han d’estar ben definits, i les polítiques i normes han d’executar-se amb criteris constants, i amb la màxima transitorietat possi3.01.02. Proposicions de llei
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ble quan calgui efectuar canvis en les obligacions contributives, la configuració del
dret d’accés o una prestació, o en les seves característiques i en general en els drets
dels ciutadans
d) El principi de participació es concreta en la efectiva intervenció dels agents
socials i econòmics en la vigilància i la orientació de la gestió de l’Agència Catalana
de Protecció social, per mitjà de la seva integració en els seus òrgans de govern, en
la presa de decisions estratègiques de manera consensuada, d’un ampli accés a la
informació sobre els resultats obtinguts en els diferents programes i actuacions en
l’exercici de Ilurs funcions.
e) El principi de dinamisme es concreta en l’adaptació permanent a les necessitats canviants de la societat, a fi d’integrar els canvis necessaris en el programa de
protecció social i en la relació amb els beneficiaris.
Capítol II. Estructura orgànica, composició i règim de funcionament
Article 6. Estructura orgànica

6.1. Els òrgans que integren l’estructura de l’Agència són:
a) El president o presidenta
b) El Consell General
c) El Consell Assessor
d) El Consell de Participació
e) El director o directora
6.2. El Govern de la Generalitat aprovarà, mitjançant decret, els estatuts de
l’Agència Catalana de Protecció social on s’establirà la seva organització interna de
l’Agència en tot allò que no prevegi aquesta llei, que haurà de incloure, almenys, les
funcions necessàries en relació a les següents matèries:
a) Prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, així com el seu règim
jurídic.
b) Prestacions vinculades a les polítiques d’ocupació.
c) Suport a les unitats familiars.
d) Càlculs actuarials i gestió financera.
e) Mitjans personals i materials.
f) Inspecció de serveis i relacions institucionals.
Article 7. El president o presidenta de l’Agència Catalana de Protecció
Social

7.1. El president o presidenta de l’Agència Catalana de Protecció Social és nomenat o nomenada pel Parlament de Catalunya, per un període de cinc anys, entre persones amb ampli prestigi en àmbit de la protecció social i reconeguda honorabilitat,
prèvia acreditació de la seva trajectòria professional i capacitat en la comissió parlamentaria corresponent. També correspon al Parlament acordar la seva separació del
càrrec, així com acceptar-ne la dimissió.
7.2. Correspon al Govern de la Generalitat proposar la persona candidata a presidir l’Agència Catalana de Protecció Social amb informe del conseller o consellera
del Departament corresponent en matèria protecció social. Si un candidat o candidata no obté la confiança del Parlament de Catalunya, el Govern farà una nova proposta en el termini d’un mes.
7.3. La Presidència de l’Agència Catalana de Protecció Social és l’òrgan unipersonal de representació ordinària de l’Agència, té la consideració d’alt càrrec, ha de
complir les seves funcions amb dedicació exclusiva, i està subjecte al règim d’incompatibilitats derivats d’aquesta consideració.
7.4. Corresponen al president o presidenta de l’Agència les funcions següents:
a) Exercir la més alta representació institucional de l’Agència, que podrà delegar
en el director o directora.

3.01.02. Proposicions de llei

25

BOPC 152
9 de juny de 2016

b) Informar el Govern i la persona titular del departament d’adscripció sobre
l’activitat de l’Agència.
c) Supervisar l’activitat de l’Agència.
d) Presentar al Parlament de Catalunya l’informe anual de les activitats de
l’Agència.
e) Exercir la direcció superior de l’Agència i comandament superior del seu personal, sens perjudici de les funcions que corresponen al director o directora.
f) Ésser el cap superior de tot el personal de l’Agència i resoldre els assumptes
que afecten aquest personal, llevat que pertoquin al conseller o la consellera; contractar el personal laboral i nomenar els funcionaris interins de l’Agència.
g) Presidir el Consell General, convocar-ne les sessions, fixar l’ordre del dia, dirigir les reunions i, si s’escau, dirimir els empats amb el vot de qualitat.
h) Supervisar les actes i els certificats emesos pel Secretari, i vetllar pel compliment dels acords adoptats.
7.5. El president o presidenta de l’Agència Catalana de Protecció Social té dedicació exclusiva i la condició d’alt càrrec de la Generalitat de Catalunya, assimilat al
de Secretari o Secretària General, percebrà la retribució que es fixi en el pressupost,
d’acord amb el que disposi l’estatut de règim intern.
Article 8. El Consell General

8.1. El Consell General és l’Òrgan que orienta el govern i la direcció de l’Agència
Catalana de Protecció Social. El funcionament del Consell General es regeix, en tot
allò no previst en la present Llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la
Llei de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.2. Correspon al Consell General establir els criteris generals d’actuació de
l’Agència í avaluar periòdicament els resultats obtinguts en els diferents programes
de protecció social que se Ii hagin encomanat. En particular, són funcions del Consell General:
a) Aprovar la memòria anual d’actuacions.
b) Aprovar l’informe a presentar al Parlament de Catalunya.
c) Fixar els objectius de l’Agència i aprovar el pla anual d’actuacions.
d) Conèixer, debatre i aprovar el projecte de pressupost.
e) Informar sobre les propostes de disposicions normatives que afectin a les competències, funcions, estructura orgànica i règim de funcionament de l’Agència.
f) Debatre i aprovar les propostes d’actuació i els informes que s’elevin al Parlament de Catalunya o al Govern de la Generalitat.
g) Ratificar els convenis que l’Agència subscrigui amb altres entitats públiques o
privades, i altres fórmules de col·laboració en què hi participi.
h) Rebre informació del nomenament i la separació del director o directora, i
exercir el control de la funció de direcció.
i) Deliberar i informar sobre els assumptes que el president o presidenta sotmeti
a la seva consideració.
j) La resta de funcions que li atribueixi la normativa de desplegament d’aquesta Llei i la Llei de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya
8.3. El Consell General de l’Agència Catalana de Protecció Social l’integren el
conseller o consellera del Departament competent en matèria de protecció social, el
president o presidenta, el secretari o secretària, i quinze vocals, nomenats pel Govern per un període de quatre anys no prorrogables que, segons els criteris que es
determinin en els seus estatuts, en seran designats vuit en representació de la Generalitat de Catalunya, i la resta en representació dels agents econòmics i socials més
representatius.
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8.4. El Consell General es reunirà, almenys, quatre cops l’any en sessió ordinària
i, en un màxim de sis sessions extraordinàries, per decisió del seu president o presidenta, o quan ho sol·licitin la meitat mes un dels seus vocals.
8.5. Per a la vàlida constitució del Consell General han de ser-hi presents en
primera convocatòria més de dues terceres parts dels seus vocals, i en segona convocatòria la majoria absoluta. En tot cas caldrà que hi estigui present el president o
presidenta, o qui el substitueixi legalment.
8.6. Els acords del Consell General s’adopten per majoria de vots dels vocals assistents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta serà diriment.
8.7. Els vocals del Consell General de l’Agència Catalana de Protecció social
cessen en Ilurs funcions i competències per alguna de les causes següents:
a) Per expiració del termini de Ilur mandat.
b) Per decisió de les entitats que en promogueren el nomenament.
c) Per decisió del conseller o consellera del Departament amb competència en
matèria de protecció social, quan es tracti dels vocals en representació de la Generalitat de Catalunya.
d) Per renúncia a la condició de vocal, presentada per escrit i comunicada al Govern de la Generalitat.
e) Per condemna penal a causa d’un delicte que afecti a la seva honorabilitat o
funcions.
f) Per mort, incapacitat o inhabilitació per a exercir un càrrec públic declarades
judicialment per sentència ferma.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures
del càrrec.
i) I per qualsevol altre causa establerta en una llei.
8.8. En cas de cessament per expiració del termini, el president o presidenta i els
vocals del Consell General, han de continuar en l’exercici de Ilurs funcions fins a la
presa de possessió del nou president i dels nous vocals.
8.9. La condició de president o presidenta de l’Agència Catalana de Protecció Social i la de vocal del Consell General és incompatible amb la de:
a) Membre del Parlament de Catalunya.
b) Membre del govern de la Generalitat de Catalunya.
c) Membre electe de corporacions locals.
d) L’exercici de la carrera judicial o fiscal.
8.10. A més del que disposa l’apartat anterior, al president o presidenta Ii és
d’aplicació el règim establert per la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
8.11. Els vocals del Consell General no perceben cap retribució per el desenvolupament de les seves funcions.
8.12. El secretari o secretària del Consell General i el director o directora de
l’Agència assistiran a les reunions del Consell General, amb veu i sense vot. Tanmateix el President podrà convidar a assistir amb veu i sense vot a les persones que
cregui convenient per raó de la seva expertesa tècnica o pel coneixement específic
d’algun dels punts a debatre a la reunió del Consell General.
8.13. D’acord amb el que disposa la normativa vigent sobre l’ús de la informació i en matèria de protecció de dades personals, les persones que participin en el
Consell General han de guardar la reserva pròpia de Ilur funció i no poden fer ús en
cap cas de la seva condició per als assumptes diferents d’aquells que coneguin per
raó del càrrec.
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Article 9. Els Consells Assessors i de participació

9.1. El Consell Assessor és l’òrgan consultor del president o presidenta, i de participació en el debat de les qüestions relacionades amb la protecció social des de
l’òptica acadèmica, científica i professional.
9.2. La composició del Consell Assessor serà d’un màxim de vint-i-cinc vocals,
designats per un període de quatre anys, segons els criteris que especifiquin els Estatuts de l’Agència, i d’acord amb la següent distribució:
a) Un vocal del Consell General de l’Agència Catalana de Protecció Social, que
ostentarà la presidència del Consell Assessor.
b) El director o directora de l’Agència Catalana de Protecció Social.
c) Un secretari o secretària, Iliurement designat pel president o presidenta de
l’Agència entre els funcionaris adscrits al Departament de la Generalitat competent
en protecció social.
d) Un màxim de vint-i-dos vocals, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de protecció social que siguin membres destacats de
les institucions acadèmiques o de recerca, dels col·legis professionals; de les organitzacions professionals.
9.3. El Consell de Participació és el principal instrument de col·laboració ciutadana en la definició dels objectius propis de l’Agència Catalana de Protecció Social.
9.4. La composició del Consell de Participació serà d’un màxim de vint vocals,
designats per un període de quatre anys, segons els criteris que especifiquin els Estatuts de l’Agència, i d’acord amb la següent distribució:
a) Un vocal del Consell General de l’Agència Catalana de Protecció Social, que
ostentarà la presidència del Consell de Participació.
b) El director o directora de l’Agència Catalana de Protecció Social.
c) Un secretari o secretària, Iliurement designat pel president o presidenta de
l’Agència entre els funcionaris adscrits al Departament de la Generalitat competent
en protecció social.
d) Un màxim de vint vocals, designats pel conseller o consellera de Departament
competent en matèria de protecció social i que siguin membres d’organitzacions i
associacions veïnals, entitats i organitzacions vinculades al món assistencial i de la
protecció social.
9.5. Els Estatuts especificaran la composició, el sistema de designació i revocació
dels seus membres, d’organització, les funcions i les normes de funcionament dels
Consells Assessor i de Participació.
9.6. Els vocals del Consell Assessor i de Participació no perceben cap retribució
per el desenvolupament de les seves funcions.
9.7. D’acord amb el que disposa la normativa vigent sobre l’ús de la informació i
en matèria de protecció de dades personals, les persones que participin en el Consell
Assessor o de Participació han de guardar la reserva pròpia de Ilur funció i no poden
fer ús en cap cas de la seva condició per als assumptes diferents dels que coneguin
per raó del càrrec.
Article 10. El director o directora de l’Agència

10.1. El Govern, a proposta del president o presidenta, nomena i separa el director o directora de l’Agència Catalana de Protecció Social.
10.2. El president o presidenta proposarà per aquest càrrec a una persona de
competència contrastada i prestigi reconeguts en l’àmbit de la protecció social i
amb més de deu anys d’experiència professional o d’antiguitat en algun dels cossos
de funcionaris adscrits a organismes públics que exerceixen funcions relacionades
amb la protecció social.
10.3. El director o directora té dedicació exclusiva i la condició d’alt càrrec de la
Generalitat de Catalunya, assimilat al de director o directora general.
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10.4. Corresponen al director o directora de l’Agència Catalana de Protecció Social les funcions següents:
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència.
b) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Consell General.
c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions de l’Agència.
d) Exercir la representació ordinària en l’ordre judicial i en l’extrajudicial.
e) Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans de l’Agència.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al Consell General.
g) Executar el programa anual d’actuació aprovat pel Consell General.
h) Exercir el comandament ordinari del personal, així com la potestat disciplinària.
i) Signar convenir amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el
president o presidenta avoqui la competència.
j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
k) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
l) Totes aquelles altres funcions que li delegui el president o presidenta.
Article 11. El Secretari o Secretària del Consell General

11.1. Correspon al president o presidenta acordar el nomenament del secretari o
secretària del Consell General, que serà designat o designada entre personal funcionari pertanyent a alguns dels cossos del grup A de la Generalitat de Catalunya, o
aquells que en puguin formar part en el futur, amb experiència en el funcionament
d’òrgans col·legiats.
11.2. El secretari o secretària del Consell General té les funcions següents:
a) L’organització dels serveis i el suport tècnic i administratiu del Consell General.
b) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del Consell General.
c) La recopilació d’informes i de la documentació necessària per al desenvolupament de l’ordre de l’ordre del dia prevista en les sessions Consell.
d) Estendre les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura i amb el
vistiplau del President o presidenta.
e) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Consell General.
f) Custodiar la documentació del Consell General.
g) Expedir les certificacions dels acords adoptats pel Consell General.
h) Qualsevol altra que li correspongui d’acord amb la normativa vigent que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats i la normativa de desenvolupament d’aquesta Llei.
11.3. Al secretari o secretària del Consell General, que tindrà dedicació exclusiva, li serà d’aplicació el règim general d’incompatibilitats del personal al servei de
la Generalitat de Catalunya.
Capítol III. Règim jurídic i econòmic
Article 12. Mitjans i recursos

12.1. Tots els recursos econòmics i patrimonials que estiguin per Llei especialment afectats a les funcions de protecció social hauran de ser comptabilitzats separadament i llur afectació haurà de ser escrupolosament preservada, sens perjudici
de la seva presentació consolidada en els pressupostos anuals de la Generalitat de
Catalunya.
12.2. L’Agència Catalana de Protecció Social comptarà amb els mitjans, econòmics, humans materials necessaris per a exercir les seves funcions.
12.3. Els recursos de l’Agència estan constituïts per:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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b) Els recursos derivats de l’exercici de la funció recaptadora de les contribucions
al sistema de protecció social que es puguin definir en el marc de les competències
que en cada moment tingui atribuïda la Generalitat de Catalunya.
c) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.
d) Els crèdits i els préstecs que Ii siguin concedits, en els termes i les condicions
que fixa la normativa aplicable.
e) Les subvencions, les aportacions voluntàries i les donacions que li facin les
persones o les entitats públiques o privades.
f) Qualsevol altre recurs que Ii correspongui legalment.
Article 13. Pressupost

13.1. El pressupost de l’Agència Catalana de Protecció Social es regeix per la
normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les lleis de pressupostos successives.
13.2. Correspon al director o directora proposar un avantprojecte de pressupost
al president o presidenta, que ha de contenir el que determini la normativa anual
d’elaboració dels pressupostos.
13.3. La proposta de pressupost s’ha de sotmetre a l’anàlisi i el debat del Consell
General abans de la seva aprovació.
Article 14. Patrimoni

14.1. El patrimoni de l’Agència Catalana de Protecció Social està constituït pels
béns i els drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.
14.2. Els béns adscrits a l’Agència Catalana de Protecció Social conserven en tot
moment la qualificació jurídica originària. La seva eventual adscripció no implica la
transmissió del domini públic ni la desafectació. Si l’Agència s’extingeix o es modifica la naturalesa de les seves funcions, sempre que aquesta modificació tingui incidència en els dits béns i drets, han de revertir en les mateixes condicions que tenien
en produir-se l’adscripció.
14.3. L’Agència ha d’establir la comptabilitat i els registres que permetin conèixer la naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns í els seus drets, propis o
adscrits, sens perjudici de les competències dels altres ens i organismes.
14.4. El patrimoni de l’Agència afecte a l’exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal,
gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta naturalesa.
14.5. S’entén que la utilitat pública de l’expropiació d’immobles és implícita pel
que fa a les obres i els serveis de l’Agència Catalana de Protecció
14.6. En tot allò que aquest article no regula, s’aplica als béns i als drets de
l’Agència Catalana de Protecció Social el que estableix el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24
de desembre, o les disposicions legals que el modifiquin o el deroguin.
Article 15. Règim comptable i fiscalització

15.1. L’Agència Catalana de Protecció Social resta sotmesa al règim de comptabilitat pública i de fiscalització que la legislació reguladora de les finances públiques estableix per a les entitats autònomes de caràcter administratiu dependents de
la Generalitat
15.2. L’activitat de l’Agència Catalana de Protecció Social està sotmesa a control
financer especial per mitjà del procediment d’auditoria, sota la direcció de la Intervenció General, regulat per la legislació de finances públiques de Catalunya. Aquest
control especial es significa amb la designació d’un cos especial d’interventors que
vetllaran per l’adequada fiscalització permanent de l’Agència.
3.01.02. Proposicions de llei
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15.3. El règim de responsabilitat de les autoritats, dels funcionaris i de la resta de
personal que presten serveis a l’Agència Catalana de Protecció Social s’exigeix en
els mateixos termes i supòsits que per a l’Administració de la Generalitat i d’acord
amb les disposicions generals aplicables en aquesta matèria.
Article 16. Personal

16.1. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència Catalana de Protecció Social està integrada per personal funcionari i personal laboral, tant de cossos de nova
creació com per la reassignació de llocs, o bé, per l’adscripció de personal procedent
d’altres administracions, les seves actuacions es regiran pel marc de drets i deures
establerts a la normativa de la funció pública.
16.2. A proposta del president o presidenta, el Consell General aprova la relació
de llocs de treball, elaborada d’acord amb les disposicions de la legislació sobre la
funció pública de l’Administració de la Generalitat, que serà pública, preservarà les
especialitats professionals i s’estructurarà sobre una base eminentment territorial.
16.3. En l’exercici de Ilurs funcions, el personal directiu, personal funcionari i
personal laboral han d’atenir-se als següents principis d’actuació:
a) Legalitat, amb plena submissió a la legalitat i al dret.
b) Servei a la ciutadania.
c) Objectivitat, imparcialitat i professionalitat.
d) Igualtat en l’aplicació de la normativa legal.
e) Secret professional, que hauran de mantenir àdhuc després d’haver deixat el
servei.
f) Integritat, rectitud i lleialtat institucional. Eficiència, responsabilitat i qualitat
en el servei.
g) Flexibilitat i adaptació a les necessitats de la ciutadania.
h) Jerarquia en l’atribució, ordenació i acompliment de les tasques.
i) Transparència en la informació, tot preservant la confidencialitat i seguretat
de les dades.
j) Igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i promoció professionals.
Article 17. Règim jurídic

17.1. L’Agència Catalana de Protecció Social actua amb submissió al dret públic
i es regeix per aquesta llei, la normativa de desplegament i les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat.
17.2. Contra els actes i les resolucions dels òrgans de l’Agència Catalana de Protecció Social es poden interposar els recursos administratius corresponents, en els
mateixos casos, terminis i formes establerts per la legislació sobre el procediment
administratiu, d’acord amb les especialitats determinades per aquest article i les reclamacions previstes a la legislació específica que resulti d’aplicació.
17.3. Contra els actes i les resolucions dictats pel Consell General de l’Agència i
contra els dictats pel director o directora que no siguin relatius al reconeixement de
drets de les persones, es pot recórrer en alçada davant el conseller o consellera del
departament competent en matèria de protecció social.
17.4. Els actes i les resolucions dictats pel conseller o consellera del departament
competent en matèria de protecció social, incloses les resolucions dels recursos d’alçada esgoten la via administrativa. Contra aquests actes i resolucions es pot recórrer
en els supòsits i en els termes que estableix la legislació reguladora de la jurisdicció
corresponent.
17.5. L’Agència Catalana de Protecció Social ha d’ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes del sector públic i
la legislació específica que resulti aplicable. L’òrgan de contractació és el director o
directora.
17.6. L’Agència Catalana de Protecció Social ha de garantir la confidencialitat de
les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens que elabori, sens perjudici del
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dret d’accés a la informació i a la documentació de les persones interessades. En cas
de difondre el contingut de les consultes, els informes, els estudis i els dictàmens
del es fan públics, un cop notificats a les persones, ens o institucions interessades, es
farà prèvia l’anonimització de les dades de caràcter personal.
Article 18. Col·laboració institucional

18.1. En l’àmbit de les funcions establertes a I ‘article 3, l’Agència Catalana de
Protecció Social col·labora amb l’administració de l’Estat espanyol, amb les administracions dels estats membres de la Unió europea, amb els organismes internacionals amb competències en matèria de protecció social per mitjà dels òrgans de
col·laboració establerts a l’efecte i amb la representació als diferents organismes internacionals
18.2. Tots els organismes i institucions públiques dependents de la Generalitat de
Catalunya que, directa o indirectament, desenvolupin actuacions de protecció social
col·laboraran amb l’Agència Catalana de Protecció social i li facilitaran qualsevol
dada o documentació que sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions, així com I ‘accés a la informació continguda a les bases de dades que pugin
utilitzar per dur a terme les tasques de la seva competència.
Disposició addicional

Queda expressament exclosa entre les funcions de l’Agència Catalana de Protecció Social la gestió de les prestacions sanitàries, la qual correspon al Servei Català
de la Salut; sense perjudici de que el reconeixement del dret a accedir a aquestes
prestacions o a obtenir un reemborsament de despeses correspongui a l’Agència Catalana de Protecció Social o d’altres organismes especialitzats.
Disposicions transitòries
Primera. Incorporació progressiva de funcions

1. Mitjançant Decret es determinaran quines són les funcions que s’incorporaran
progressivament a l’Agència Catalana de Protecció Social i, si escau, la correlativa
supressió o modificació de les unitats administratives afectades.
2. Per a la dotació del personal necessari per a la consecució de les tasques que li
són pròpies, l’Agència Catalana de Protecció Social tindrà en especial consideració
a aquell que acrediti experiència en el sistema de seguretat social.
3. Tots els funcionaris que passin a formar part del personal de l’Agència romandran en situació de servei actiu en el seu cos o escala d’origen, amb tots els drets
inherents a aquesta situació.
4. Tot el personal laboral que passi a formar part del personal de l’Agència passarà a integrar-se en la relació de Ilocs de treball de personal laboral de l’agencia amb
els mateixos drets i obligacions que tinguessin fins aleshores.
Segona. Aprovació de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció
Social

En un període màxim d’1 mes des de I ‘aprovació d’aquesta Llei, el Govern, per
mitjà de Decret, aprovarà l’Estatut de règim intern de l’Agència Catalana de Protecció Social on, entre altres qüestions, es regularà:
a) Les regles sobre convocatòria, periodicitat de les reunions i criteris de votació
del Consell General i del Consell Assessor.
b) Els criteris de representativitat dels agents econòmics i socials que estaran representats al Consell General i al Consell Assessor.
Tercera. Pacte Nacional per a la Protecció Social

En un termini màxim de 3 mesos el Govern convocarà els agents econòmics
i socials per a l’elaboració d’un Pacte Nacional per a la Protecció Social des d’on
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s’afrontin els reptes en el curt i mitjà termini en matèria de protecció social a Catalunya, així com les bases del Sistema Català de Protecció Social.
Disposició derogatòria

En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei resten derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’hi oposin.
Disposicions finals
Primera. Desenvolupament reglamentari

S’autoritza al Govern i el conseller o consellera del Departament competent en
matèria de protecció social perquè dictin les normes necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Segona. Modificacions i habilitació pressupostària

1. S’autoritza al Govern a dur a terme les modificacions pressupostàries necessàries per a traspassar a l’Agència Catalana de Protecció Social els recursos de la
Generalitat de Catalunya necessaris per al seu funcionament.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Tercera

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 31de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS; Mireia
Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JS, GP CUP-CC (reg. 28959).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.
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Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
PRESENTACIÓ: TERESA VALLVERDÚ ALBORNÀ, JUNTAMENT AMB SIS ALTRES
DIPUTATS DEL GP JS, EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC, HORTÈNSIA
GRAU JUAN, DEL GP CSP, JOAN GARRIGA QUADRES, DEL GP CUP-CC
Reg. 29145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya ha de respondre, no només als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics sinó als àmbits de sentiment de pertinença de la
població configurats pel pas del temps.
El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord amb el que durant segles
d’història han remarcat els estudis geogràfics i així ho sent la població actualment,
fet que ha motivat, des de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya i la Llei de vegueries
moviments socials reivindicant-ne la seva creació.
La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de juliol,
proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per la qual es va fixar
l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat
de tots els grups parlamentaris de la Cambra.
Aquesta proposició possibilita que a través d’aquesta Cambra es pugui endegar
un procés de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.
Per altra part l’aprovació per part del Ple del Parlament de Catalunya de la Llei
4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès el passat 15 d’abril de
2015 obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.
Proposició de llei d’adaptació de la llei de vegueries a la nova comarca
del Moianès i la creació del Penedès com a Vegueria
Article 1. Es modifiquen els apartats b), c) i f) de l’article 9, de la Llei
30/2010, que passen a tenir el següent redactat

«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en
les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental
i el Vallès Oriental.»
«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès, el Solsonès i els
vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós,
els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.»
«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.»
Article 2. S’addiciona un apartat h) a l’article 9, de la Llei 30/2010 amb
el següent redactat

«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents
a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en
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aquest cas, dels vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.»
Disposició final

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.
Requeriments de l’article 5, apartat 2, de la Llei de vegueries

D’acord al que estableix l’article 5, apartat 2 de la Llei 30/2010, s’acompanya
com a annex:
– Memòria dels motius que ho justifiquen.
– Viabilitat econòmica i d’impacte geogràfic, demogràfic, econòmic i social de
la iniciativa.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Teresa Vallverdú Albornà, Maria Senserrich i Guitart, Magda Casamitjana i Aguilà, Antoni Castellà i Clavé, Neus Lloveras i Massana, Alba Verges i Bosch, Maria Rosell i Medall, diputats, GP JS; Eva Martínez Morales, diputada GP SOC; Hortènsia
Grau Juan, diputada GP CSP; Joan Garriga Quadres, diputat GP CUP-CC
Annex
Proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca
del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria
Memòria dels motius que ho justifiquen

El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord amb el que durant segles
d’història han remarcat els estudis geogràfics.
Històricament podem veure el gran arrelament que te en el territori i la població
l’àmbit del Penedès.
Els límits de la Vegueria de Vilafranca es coneixen ben definits des de l’any
1304, i constituïen el que avui coneixem com a comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) a més d’altres poblacions de l’entorn, de manera que
en el seu extrem sud-occidental arribava fins a les portes de Tarragona, i en la que
quedava igualment inclosa la vila d’Igualada i la seva rodalia.
Els límits de la Vegueria de Vilafranca no es van mantenir invariables durant els
seus quatre segles d’existència (1304-1716), de manera que algunes poblacions van
quedar a la Vegueria de Cervera o a la de Montblanc, mentre que en data incerta es
va crear la sots-vegueria d’Igualada, possiblement abans del segle xv.
Com a resultat de la guerra de Successió, a partir del 1716, la figura del veguer
va ser substituïda per la del corregidor, però el Corregiment de Vilafranca va patir
una significativa retallada en profit de Tarragona amb la pèrdua de les poblacions
d’Altafulla, Torredembarra, Clarà, Creixell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la
Geltrú i la Riera i la Quadra de Santes Creus, però tota l’antiga sots-vegueria d’Igualada li va ser incorporada.
La divisió provincial es va aplicar el 1833 i va suposar el trencament de la unitat
secular del Penedès al partir-lo en dues meitats per la línia de divisió entre Barcelona i Tarragona. Amb les províncies es crearen també els Partits Judicials.
La divisió territorial de Catalunya impulsada per la Generalitat el 1936 va suposar una nova configuració de termes municipals, de forma que Aiguamúrcia, Mas3.01.02. Proposicions de llei
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llorenç i Montferri van passar a l’Alt Camp, mentre que Salomó, Bonastre, Roda de
Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, la Riera del Gaià, la Nou del Gaià i la Pobla de Montornès van ser passats al Tarragonès.
La divisió provincial no va afectar la jurisdicció religiosa i els límits dels bisbats
de Barcelona i de Tarragona es van mantenir fins que pel Concordat del 1957 es van
adaptar als límits provincial i l’arxiprestat del Vendrell es transferí a la diòcesi de
Tarragona.
Aquests antecedents històrics posen la necessitat d’adequar la divisió territorial
de Catalunya no només als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics sinó als
àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats en els pas del temps.
Un sentiment que s’ha posat de manifest amb les múltiple mobilitzacions i reclamacions de la creació de la vegueria del Penedès i que el Parlament de Catalunya no
n’ha d’esser aliè.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’organització territorial bàsica
de Catalunya s’estructura en municipis i vegueries. En el seu article 91, apartat 4
s’estableix que la creació, la modificació i la supressió de les vegueries, son regulades per llei del Parlament.
La Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, regula la vegueria, com a divisió territorial i com a àmbit territorial específic per l’exercici del govern intermunicipal de
cooperació local.
En l’article 9 d’aquest mateix text legal, s’especifica l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials establint-ne set: Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central,
Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
«Article 9 - Demarcacions veguerials
L’àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions veguerials en què la Generalitat organitza els seus serveis és el següent:
a) La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn els municipis integrats en
les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà.
b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
d) La demarcació veguerial de Girona comprèn els municipis integrats en les
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de
l’Estany, el Ripollès i la Selva.
e) La demarcació veguerial de Lleida comprèn els municipis integrats en les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de
Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
g) La demarcació veguerial de les Terres de l’Ebre comprèn els municipis integrats en les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra.
Amb la proposició es proposa modificar l’article 9 de la Llei 30/2010 en els termes següents:
Modificació dels apartats b), c) i f) de l’article 9, que passen a tenir el següent
redactat:
b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en les
comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.
c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès, el Solsonès i els
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vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.
f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.
Addició d’un apartat h) a l’article 9, amb el següent redactat:
h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents
a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en
aquest cas, dels vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.
Aquesta proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat
territorial del Penedès que ja es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, de 23
de juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per la qual es
va fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.
La proposició de llei contempla que a través d’aquesta Cambra s’aprovi definitivament la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès amb la creació
de la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada i des del primer moment, en plena igualtat que la resta de
demarcacions veguerials.
L’article 92 de l’Estatut configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia, integrada per municipis per a la gestió de competències i serveis
locals.
El Moianès ha reivindicat històricament la creació d’una comarca pròpia agrupant municipis amb característiques socials, culturals i històriques comunes.
Una comarca configurada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol,
Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja.
La Moció 153/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació de les comarques
del Moianès va instar el Govern a iniciar el tràmit per a la realització d’una consulta
mitjançant la qual tots els municipis que ho van sol·licitar referendessin la voluntat
de creació de la comarca del Moianès, abans de la presentació del projecte de llei; i
a presentar el projecte de llei de creació de la comarca del Moianès, pel procediment
de lectura única, d’acord amb la legislació actual, dins el mes següent a la celebració
de la consulta, si aquesta era la voluntat dels ciutadans que hi participaven.
En data del 22 de març de 2015, va tenir lloc un procés participatiu no vinculant
per a conèixer l’opinió de la població sobre si es volia formar part de la nova comarca del Moianès aprovant-se majoritàriament.
Aquest procés culmina amb l’aprovació per part del Ple del Parlament de Catalunya de la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès el passat 15 d’abril de 2015, llei que obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a
la nova realitat configurada per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa
territorial de vegueries.
Viabilitat econòmica i d’impacte geogràfic, demogràfic, econòmic i
social de la iniciativa

Algunes dades sobre la realitat actual i la viabilitat econòmica i social amb la
creació del Penedès com a vegueria:
– Una millor gestió administrativa: incrementant els llocs de treball dins de la
vegueria i els centres d’educació superiors tot disminuint desplaçaments innecessaris cap a fora.
– Canviar les mercaderies estivades al port de Vilanova, reduint les de Cross Tonatge i augmentant les manufacturades-containeritzades amb més alt valor afegit,
més pròpies d’un port d’aquestes dimensions.
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– Fer i adaptar infraestructures per a servir el territori i no tan sols patir-ne el seu
pas (obrint entrades i sortides a les autopistes ja construïdes, millorant i obrint estacions de tren, interconnectant els territoris amb xarxes de fibra òptica de transmissió
massiva de dades, interconnectant els territoris amb xarxes de transport públic de
mercaderies i de persones).
– Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir uns nivells de renda adequats en tot el territori.
– Promoure un creixement ordenat des del punt de vista de les implantacions sobre el territori per tal de promoure una major eficàcia de les activitats econòmiques
i una millor qualitat de vida.
– Afavorir el creixement econòmic i lluitar contra l’atur.
– Afavorirem la captació i col·laboració entre els centres docents de l’ensenyament superior entre les quatre comarques.
– La població resultant de la vegueria del Penedès seria superior a l’actual província de Lleida.
– La millora de la connexió en carretera a través de la C-15 enllaçant les existents A-2, AP-7 i N-340 facilita la intercomunicació tant de persones com de mercaderies entre les quatre comarques.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 29147).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
202-00090/10
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 29098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA ( Reg. 29098)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de les
associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 202-00090/10).
Esmena 1, GP PPC
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
203-00004/11
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 29187 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2016, ha pres coneixement del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, publicat al DOGC 7133, i ha manifestat que el termini de 30
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del
Reglament del Parlament s’inicia el dia 3 de juny de 2016.
A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 de maig de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, s’aprova la iniciativa SIG16EXI0595 Projecte de decret
llei de mesures urgents en matèria de contractació pública.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 31 de maig de 2016
Decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació pública
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i
d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

La Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/
UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, s’inspiren en l’Estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent,
sostenible i integrador. Aquesta Estratègia configura la contractació pública com un
instrument que permet incidir en el mercat amb l’objectiu de dur a terme polítiques
per millorar les condicions generals que afavoreixin la innovació en les empreses;
fomentar la contractació pública amb criteris mediambientals; millorar l’entorn empresarial, especialment per a les petites i mitjanes empreses innovadores, i impulsar
la contractació socialment responsable.
Juntament amb aquests objectius, les dues directives esmentades també introdueixen mesures adreçades a incrementar la transparència, la simplificació i l’eficiència en els procediments de licitació, així com mesures adreçades a donar claredat
als conceptes i definicions, tot incorporant al seu articulat gran part de la doctrina
que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anat establint al llarg dels darrers
anys per crear un espai comú en matèria de contractació pública.
Tot aquest conjunt d’objectius, que tenen un gran interès des de la perspectiva
econòmica i social, requereixen la seva transposició al dret intern mitjançant els
instruments oportuns. Tanmateix, el termini fixat per dur-la a terme va finalitzar el
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passat 18 d’abril de 2016 sense que s’hagi produït la transposició d’aquestes directives per la legislació estatal.
D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les
directives que no hagin estat transposades dins del termini corresponent són d’aplicació directa si les seves disposicions tenen un contingut incondicional i són prou
clares i precises.
Per tal d’evitar que la manca de transposició generi inseguretat jurídica, la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en data 6 d’abril de 2016, ha aprovat l’Informe 1/2016, en el
qual es concreten quines disposicions de les directives esmentades són d’aplicació
directa. Per tal d’evitar dubtes d’interpretació, s’ha emès la Instrucció 1/2016, de 28
d’abril, de la Direcció General de Contractació Pública, la qual té per objecte concretar els efectes de l’aplicació directa de determinades disposicions de les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, d’acord amb l’Informe 1/2016 de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, ni la Instrucció ni l’Informe no resolen per si mateixos tots els dubtes
que planteja la mancança d’una norma de transposició i, d’altra banda, l’aplicació
directa de determinats preceptes de les directives comporten una modificació de la
legislació bàsica amb una important repercussió tant sobre l’activitat contractual de
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic com també en relació amb
les entitats locals de Catalunya. És el cas, per exemple, de la reducció dels supòsits en què es pot utilitzar el procediment negociat sense publicitat que es deriva de
l’aplicació directa dels articles 26 i 32 de la Directiva 2014/24/UE i que, si bé d’una
banda aporta més transparència als procediments de contractació, de l’altra obliga
a recórrer a procediments més llargs i complexos amb un impacte substancial en la
tramitació dels procediments de licitació que impedeix, en un termini relativament
breu de temps, fer front a la contractació de serveis públics. Si tenim en compte que
la contractació pública representa entre un 35% i un 40% del total dels pressupostos
de les administracions públiques de Catalunya, i que gran part d’aquesta contractació té per objecte la prestació de serveis públics que tenen una incidència directa en
el benestar de la ciutadania, per tal com es tracta de serveis vinculats a la garantia
de drets fonamentals, com ara el dret a l’educació, el dret a la salut, el dret a l’habitatge o al medi ambient, els quals, a més, sovint s’han de prestar amb subjecció a
uns calendaris i a unes condicions preestablertes per la legislació, l’allargament o la
introducció de més complexitat en els procediments per a la contractació d’aquests
serveis pot tenir un impacte molt negatiu.
La situació de necessitat, d’altra banda, no resulta ni usual ni previsible en el cas
que ens ocupa en la mesura que altres estats membres de la Unió Europea han procedit a realitzar la transposició al seu dret intern de les esmentades directives i que
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les seves competències, va elaborar i sotmetre a informació pública un avantprojecte de llei amb la
mateixa finalitat, el qual, però, no fou finalment aprovat.
L’article 189.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que, en el cas que
la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de
l’Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les
normes europees, i la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 ha considerat
que aquest precepte és conforme amb la Constitució espanyola de 1978, en la mesura que no afecta la competència bàsica estatal.
L’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat
competències en matèria de contractes de les administracions públiques de Catalunya. La competència de la Generalitat abasta, d’una banda, l’organització i competències en matèria de contractació dels òrgans de les administracions públiques
catalanes i les regles d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Administració en allò que no estigui afectat per l’article 149.1.18 CE, que atribueix a l’Estat
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la competència per establir la legislació bàsica en matèria de contractes i concessions, i de l’altra, una competència compartida per al desenvolupament de les bases
estatals en la resta de la matèria.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha assenyalat reiteradament que l’objecte de la legislació bàsica estatal en matèria de contractació és la de
proporcionar les garanties de publicitat, igualtat, lliure concurrència i seguretat jurídica que assegurin als ciutadans un tracte comú per part de totes les administracions
públiques (SSTC 141/1993, de 22 d’abril; 331/1993, de 12 de novembre; 162/2009,
de 29 de juny; 56/2014, de 10 d’abril, i 84/2015, de 30 d’abril, entre moltes altres),
i que la Generalitat, igual com totes les administracions públiques, té una potestat
d’autoorganització consubstancial que, segons ha assenyalat el Tribunal Constitucional a la STC 50/1999, de 6 d’abril, comporta que les bases estatals hagin de tenir
una menor extensió en el vessant intern de les administracions públiques (és a dir, en
l’àmbit de l’organització i les competències) que en el vessant extern (és a dir, el de
les relacions entre l’Administració pública i la ciutadania), es considera que la Generalitat està habilitada per adoptar mesures per assolir una major eficiència i agilitat
en la tramitació dels procediments de contractació.
Aquesta habilitació resulta avalada a més per la STC 237/2015, de 19 de novembre de 2015, que reconeix a les comunitats autònomes competències per introduir
novetats orientades a assolir una tramitació més àgil i eficaç dels procediments de
contractació, com per exemple, regular un procediment obert que desenvolupi la
base estatal, sense que puguin, però, dur a terme una regulació completa de nous
procediments de licitació.
Així mateix, s’ha considerat necessari regular amb rang de llei altres qüestions
afectades per l’aplicació directa de les directives europees, com ara determinades
precisions sobre el càlcul del valor estimat de les concessions o la forma de valoració de les proposicions econòmiques tenint en compte el cicle de vida dels béns o
serveis.
D’altra banda, i atesos els canvis introduïts per les directives en la configuració dels contractes de gestió de serveis públics, queda sense efecte la remissió de la
Llei 12/2007, de serveis socials, al Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Tanmateix, d’acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva
2014/24/UE i la consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació amb l’article 14 del Tractat Fundacional de la Unió Europea i el Protocol número 26 sobre
els serveis d’interès general, els serveis socials regulats a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i els serveis ocupacionals de la Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d’ordenació dels sistema d’ocupació, i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
es podran gestionar mitjançant fórmules no contractuals; en conseqüència, i d’acord
amb l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix competència
exclusiva a la Generalitat en matèria de serveis socials, s’escau establir el corresponent règim jurídic per a la prestació d’aquests serveis amb rang legal.
En aquest sentit, per tal de donar una resposta eficient i eficaç en la concertació
que afecta persones vulnerables i amb risc d’exclusió social i per tal de garantir els
principis d’atenció personalitzada i integral, d’arrelament de la persona a l’entorn
social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat, en serveis que no
admeten demora, cal introduir figures, en el marc de les directives comunitàries,
que donin una resposta urgent i adequada a l’hora de proveir aquests serveis.
Pel que fa als serveis ocupacionals, el desplegament de la concertació territorial,
juntament amb la previsió de la disposició addicional sisena de la Llei 13/2015, esmentada, que preveu la necessitat de reduir el règim de subvenció com a mecanisme de relació amb les entitats del sistema d’ocupació a Catalunya, i en el seu lloc,
fomentar l’establiment de contractes programa i concerts per garantir l’estabilitat de
les polítiques i de les diferents entitats del sistema, tot això unit al fet que cal donar
una resposta urgent a les necessitats de generar ocupació a Catalunya, on persisteix
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una taxa d’atur per sobre de la mitjana dels territoris del seu entorn i de les economies desenvolupades, tot això plegat obliga a abordar la regulació dels concerts en
matèria d’ocupació també, amb el mateix esperit que els concerts socials, de forma
urgent i necessària. Les polítiques actives d’ocupació esdevenen un servei essencial
per a les persones en l’actual conjuntura d’atur, especialment de llarga durada i concentrat en determinades franges d’edat. Les polítiques públiques hi han de donar
resposta des de la perspectiva de servei públic de forma eficient i coherent amb les
necessitats de trobar feina de les persones i dels territoris on interactuen.
En conseqüència, d’acord amb el que disposa la legislació bàsica sobre contractes del sector públic i en la mesura en què les disposicions de les noves directives en
matèria de contractació de la Unió Europea són d’aplicació directa;
En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
Presidència de la Generalitat i del Govern;
Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència, i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquest Decret llei és establir mesures en relació amb l’aplicació
de determinades disposicions de la Directiva 2014/23/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, i la Directiva
2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació pública
i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
1.2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei abasta els contractes del sector públic
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i els ens locals de Catalunya i el seu sector públic.
Article 2. Contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obra
pública

2.1. Els contractes de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en
la modalitat de concessió es defineixen per la transferència a l’empresa concessionària del risc operacional en l’explotació de les obres o dels serveis. S’entén que s’ha
transferit el risc operacional quan no es garanteixi a l’empresa concessionària, en
condicions normals de funcionament, la recuperació de les inversions o les despeses
que hagi efectuat en el marc de la concessió.
2.2. El termini de durada de les concessions no podrà ser superior a cinc anys.
Això no obstant, els plecs o els documents que regeixen les contractacions previs a
l’adjudicació poden establir un termini superior que no excedeixi el raonablement
necessari perquè l’empresa concessionària recuperi les inversions, fet que s’ha de
justificar mitjançant un informe econòmic que ha de constar a l’expedient.
Article 3. Càlcul del valor estimat de les concessions

3.1. En els contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió
i de concessió d’obra pública, el valor estimat del contracte es calcula en base al
volum de negoci estimat de la futura empresa concessionària, com a conseqüència
de l’adjudicació de la concessió, excloent-ne l’IVA, i qualsevol altre tribut que fos
d’aplicació.
3.2. El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió s’ha d’incloure en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que regeixen les contractacions, i ha de tenir en compte, com a mínim:
– El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues.
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– Les rendes procedents de l’abonament de les tarifes per part dels usuaris, quan
no siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per ingressar a l’òrgan
contractant.
– Els pagaments, subvencions o avantatges financers que s’abonin a l’empresa
concessionària, per part de l’òrgan de contractació o de tercers, derivats de la concessió.
– Les rendes derivades de la venda o arrendament de qualsevol bé o actiu que
formi part de la concessió.
– El valor de tots els béns, subministraments i serveis que l’òrgan de contractació
posi a disposició de l’empresa concessionària, sempre que siguin necessaris per a la
prestació del servei o l’execució de les obres.
– Les primes o pagaments als candidats o empreses licitadores.
Article 4. Documentació acreditativa del compliment de requisits de
capacitat i solvència

Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el
moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvència. Els òrgans de contractació hauran d’admetre una declaració responsable que
substitueixi l’acreditació documental, o el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada
només es pot admetre, com a document substitutori, el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació.
Article 5. Divisió del contracte en lots

5.1. En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules
administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
5.2. En els plecs o documents que regeixen les contractacions es podrà establir
un nombre màxim de lots als quals una mateixa empresa pot licitar, o limitar el
nombre de lots que es poden adjudicar a un únic licitador. En aquest darrer cas, caldrà que s’estableixin els criteris per determinar quins o quants lots es poden adjudicar a una mateixa empresa licitadora en cas que presenti l’oferta més avantatjosa.
Article 6. Valoració de les proposicions

6.1. L’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà de determinar sobre la base
del preu o cost tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de
la proposició, mitjançant, si escau, el càlcul del cost del cicle de vida. La valoració
podrà tenir en compte la relació qualitat-preu.
6.2. Per a la valoració del cicle de vida cal valorar totes les fases necessàries per
a l’execució del contracte, com ara:
a) Els treballs o estudis de recerca i desenvolupament.
b) La fase de producció del bé o servei.
c) La comercialització i el transport.
d) L’ús del bé o servei, inclòs el consum d’energia, i els requeriments de manteniment, durant tota la vida útil, des de la compra de matèries primeres fins als costos
d’eliminació i desmantellament.
e) Les despeses d’adquisició.
f) Els costos ambientals i energètics.
6.3 L’òrgan de contractació podrà establir un sistema de valoració de les proposicions pel qual s’estableixi un preu fix respecte del qual les empreses licitadores no
puguin presentar una baixa econòmica, i competeixin només en funció de criteris de
qualitat. En la valoració d’aquests criteris de qualitat s’haurà de donar preponderància als valorables mitjançant fórmules, en els termes del que estableix la normativa
aplicable als contractes del sector públic.
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Article 7. Procediment negociat

Els contractes del sector públic es podran adjudicar per procediment negociat,
amb independència de la quantia, només quan es doni algun dels supòsits dels següents articles del Text refós de la Llei de contractes del sector públic:
– Article 170.a); article 170.c); article 170.d); article 170.e); article 171.c); article
172.a); article 172.c); article 173.b); article 173.c); article 173.d); article 173.e); article
174.a); article 174.c); i article 174.d).
Article 8. Mesures de gestió eficient en la tramitació

Llevat que es tracti de contractes menors segons la legislació de contractes del
sector públic, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment aplicant
mesures de gestió eficient en els contractes que s’adjudiquin pel procediment obert,
amb valor estimat inferior a 100.000 €, en cas de serveis i subministraments, i amb
valor estimat inferior a 1.000.000 €, en cas d’obres.
Aquestes mesures de gestió eficient són les següents:
a) Publicació de l’anunci de licitació únicament al perfil del contractant, en els
contractes de serveis i subministraments amb valor estimat igual o inferior a 60.000
€ i d’obres d’import igual o inferior a 200.000 €.
b) No exigir garantia provisional ni definitiva o establir l’opció de retenció del
preu, sempre que ho permeti la legislació de contractes del sector públic.
c) Establir l’obligació de presentar les proposicions tècnica i econòmica d’acord
amb un model que haurà d’estar disponible per a les empreses licitadores, com a annex als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques,
preferentment en un format que pugui ser emplenat electrònicament.
Sempre que s’admeti de forma expressa als plecs o documents que regeixin la
contractació, aquests models poden permetre als licitadors que aportin o adjuntin
d’altra documentació que creguin convenient.
d) L’òrgan de contractació podrà, de forma motivada i sempre que no limiti la
concurrència, establir com a requisit de licitació la inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades de l’Estat.
e) En cas que els serveis jurídics hagin informat prèviament i favorablement uns
plecs de clàusules administratives particulars del mateix òrgan de contractació i
amb objecte idèntic, l’informe jurídic s’ha de limitar a fer referència a l’existència
de l’informe jurídic anteriorment emès i s’ha d’emetre en el termini màxim de dos
dies. Aquesta regulació s’estableix sens perjudici de les funcions que corresponen
als secretaris a les administracions locals.
f) Unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase
prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.
En la fase interna, els membres de la mesa han d’analitzar la capacitat i solvència de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables
mitjançant un judici de valor, si n’hi ha, i han de proposar l’admissió o inadmissió
d’empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un
judici de valor.
En la fase pública, s’ha de donar vista a les proposicions valorables mitjançant un
judici de valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de
la mesa adoptats en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació de
les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’han d’obrir i
llegir les propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha
de proposar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.
En qualsevol cas, els membres de la mesa han d’haver rebut l’informe tècnic de
les proposicions valorables amb criteris de judici de valor, si n’hi ha, com a mínim
un dia laborable abans de la reunió de la mesa.
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g) Els òrgans de contractació podran autoritzar que l’acte públic d’obertura de
les proposicions valorables amb criteris automàtics es faci de forma no presencial,
utilitzant mitjans audiovisuals o electrònics. La realització d’un acte públic no presencial no podrà menyscabar els principis d’igualtat, no discriminació, publicitat i
transparència en el desenvolupament de l’acte. En l’acta s’haurà de fer constar que
la reunió ha estat no presencial i formarà part el document audiovisual o tecnològic
que reprodueixi l’acte.
Aquest acte públic d’obertura no presencial es regirà per allò que estableix la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
h) El contracte s’haurà d’adjudicar en el termini màxim d’un mes a comptar de
l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, transcorregut el qual
les empreses licitadores no estan obligades a mantenir les seves ofertes.
i) El contracte s’ha de formalitzar en un termini màxim de 5 dies, a comptar de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació
podrà ampliar aquests dos darrers terminis.
Article 9. Causes de modificació dels contractes

9.1. Els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions
addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Administració. En qualsevol cas,
el límit màxim global d’una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor
inicial del contracte.
9.2. La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat, així com la revisió de preus i la
cessió del contracte en cas que, en aquests darrers supòsits, s’admetin en els plecs,
s’hauran de tramitar com a modificació de contracte.
9.3. En qualsevol cas, les modificacions del contracte s’han d’ajustar al que estableixen les directives comunitàries.
Disposicions addicionals
Primera

La Generalitat de Catalunya, els ens locals i el sector públic, en els sistemes
de transmissió i recepció electrònica d’ofertes i recepció electrònica de sol·licituds
de participació, han de garantir el que estableix l’annex iv i el compliment de les
normes de l’article 22.6 de la Directiva 2014/24/UE. Quan es requereixi, serà suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament número
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a
la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Segona

Els contractes que poguessin ser qualificats com a contractes de concessió d’obra
pública o de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, que es licitin a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i on no hi hagi transferència del risc
operacional en els termes definits a la Directiva 2014/23/UE, relativa als contractes
de concessió, s’han de qualificar com a contractes d’obra o contractes de serveis,
respectivament.
En cas que el contingut de les prestacions no pugui ser inclòs en cap d’aquestes
dues qualificacions, com tampoc en cap de les altres previstes en la legislació de
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contractes del sector públic, es podran qualificar com a contractes administratius
especials en els termes que estableix la legislació vigent.
La qualificació com a contracte d’obres o de serveis no impedeix la possibilitat d’aplicar determinades disposicions dels contractes de gestió de serveis públics,
sempre que no afectin la naturalesa del contracte ni els seus elements essencials.
Tercera

D’acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva 2014/24/
UE i la consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació amb l’article 14
del Tractat Fundacional de la Unió Europea i el Protocol número 26 sobre els serveis d’interès general, els serveis socials regulats a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
de serveis socials, es podran gestionar mitjançant fórmules no contractuals, tal com
es defineix a continuació:
1. Concert social: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública a través de tercers titulars dels serveis i establiments en els quals
es prestin amb finançament, accés i control públics.
En l’establiment dels concerts socials per a la provisió de serveis socials s’han
d’atendre els principis d’atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona a
l’entorn d’atenció social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat.
Per això, es podran establir com a requisits, clàusules, mesures de preferència o mesures de discriminació positiva, criteris socials, de qualitat, d’experiència i trajectòria acreditada, i els altres que es determinin reglamentàriament.
2. Gestió delegada: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública en establiments de titularitat de l’Administració pública, a través
de tercers, en els termes i en les condicions que li encomani l’Administració pública
titular de l’establiment o servei.
3. Podran ser objecte de concert social:
a) La reserva i l’ocupació de places, en centres d’iniciativa privada, per a ús exclusiu de les persones usuàries de serveis socials de responsabilitat pública, l’accés
als quals sigui autoritzat per les administracions públiques mitjançant l’aplicació
dels criteris previstos per la normativa vigent.
b) La gestió integral de prestacions tècniques, tecnològiques o de serveis en centres d’iniciativa privada.
4. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places en establiments de titularitat pública o de serveis de titularitat pública.
5. El concert social i la gestió delegada es fonamenten en un sistema de convocatòria i sol·licitud, i obliguen el titular de l’entitat privada proveïdora a prestar el
servei en les condicions estipulades a la legislació aplicable i en el plec tècnic que
forma part del concert o de la gestió delegada.
6. Per poder subscriure concerts i gestions delegades, les entitats hauran de
comptar amb l’oportuna acreditació administrativa dels seus centres i serveis i figurar inscrites en el Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials, així
com complir els altres requisits específics que es determinin reglamentàriament.
7. Les entitats hauran d’acreditar, en tot cas, la disposició de mitjans i recursos
suficients per garantir el compliment de les condicions establertes per a cada servei, així com el compliment de la normativa que amb caràcter general o específic
els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l’entitat com pel tipus de servei
objecte de concert social o gestió delegada.
Les entitats proveïdores no podran exigir cap contraprestació econòmica, fora
del marc legal aplicable, a les persones usuàries per les prestacions bàsiques pròpies
dels serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.
8. Les entitats amb les quals se subscriguin concerts socials de places hauran
d’acreditar la titularitat del centre o la seva disponibilitat per qualsevol títol jurídic
vàlid per un període no inferior al de vigència del concert.
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9. Per a l’establiment de concerts socials, es donarà prioritat, quan existeixin
anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social, a les entitats sense
ànim de lucre.
10. Els concerts socials i les gestions delegades podran establir-se sobre una base
pluriennal amb la finalitat de garantir l’estabilitat en la seva provisió, sense perjudici
que es puguin determinar aspectes concrets que hagin de ser objecte de revisió i, si
escau, de modificació abans de concloure la seva vigència.
11. La vigència màxima dels concerts socials i de les gestions delegades, així
com les condicions de renovació o pròrroga, s’establiran reglamentàriament.
12. Una vegada conclosa la vigència del concert social o la gestió delegada, independentment de la seva causa, les administracions públiques hauran de garantir que
els drets de les persones usuàries de les prestacions concertades no es vegin perjudicats per la seva finalització.
13. La formalització dels concerts i de les gestions delegades s’efectuarà mitjançant un document administratiu amb la forma i el contingut que es determinin reglamentàriament.
14. Es podrà subscriure un únic concert per a la reserva i l’ocupació de places en
diversos centres o per a la gestió integral d’una pluralitat de prestacions o serveis
quan tots ells depenguin d’una mateixa entitat titular. Aquesta subscripció s’efectuarà en les condicions que es determinin reglamentàriament.
15. Les entitats prestadores de serveis socials poden gestionar serveis socials de
titularitat pública mitjançant l’establiment amb l’administració competent dels concerts socials i de les gestions delegades previstos en aquest Decret llei. En aquest
cas, passen a formar part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.
16. El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvoluparà reglamentàriament
el sistema de tramitació de sol·licituds, la vigència o la durada màxima, les causes
d’extinció, les obligacions de les entitats que prestin el servei i de les administracions públiques que hagin atorgat el concert social o la gestió delegada, la submissió
al dret administratiu, el nombre de places concertades o de gestió delegada i altres
condicions a les quals s’hauran de sotmetre els concerts socials i les gestions delegades, que hauran de respectar els principis de publicitat, concurrència, igualtat i
no discriminació.
Quarta

Als concerts que es puguin subscriure en el marc de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
per a la prestació de serveis ocupacionals, en la mesura que el dret a l’ocupació de
les persones es considera també un dret essencial, els serà d’aplicació allò previst a
la disposició addicional tercera d’aquest Decret llei, llevat d’aquelles qüestions que
pel seu contingut afectin estrictament l’àmbit propi dels serveis socials, sens perjudici del compliment dels requisits, per part de les entitats, de la normativa corresponent per a cadascuna de les actuacions que puguin ser concertades en l’àmbit ocupacional, i del que s’estableixi en el desplegament reglamentari.
Cinquena

La interpretació i aplicació de la normativa vigent de contractació pública s’ha
de fer, en tot cas, de conformitat amb el que estableixen les directives 2014/23/
UE, 2014/24/UE i la resta de normativa comunitària d’aplicació.
Sisena

Els poders adjudicadors que no siguin administració pública hauran d’adaptar les
seves instruccions internes al que disposa aquest Decret llei en un termini màxim
de tres mesos.
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Disposicions transitòries
Primera

Fins que no es regulin els procediments de licitació per als contractes de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, així
com els dels contractes relatius a serveis socials i altres serveis específics de l’article
74 de la Directiva 2014/24/UE, serà d’aplicació a aquests contractes i concessions el
que estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic amb les especialitats regulades en aquest Decret llei.
Segona

Atesos els principis d’atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona
a l’entorn d’atenció social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat,
els concerts socials establiran fórmules que garanteixin la continuïtat en la prestació
d’aquests serveis per part de les entitats que ja els prestaven a les persones usuàries.
Mentre no s’aprovi la normativa de desplegament, per tal de garantir la continuïtat
dels actuals contractes, convenis i autoritzacions per a la gestió dels serveis socials,
els òrgans competents podran utilitzar fórmules com la pròrroga, l’ampliació de terminis o qualsevol altra fórmula que permeti la legislació vigent, sempre que es justifiqui en l’expedient.
Disposició final

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en del Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 31 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Raül
Romeva i Rueda, conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Antecedents del Decret llei

1. Informe justificatiu del projecte de decret llei de mesures urgents en matèria
de contractació pública, signat per la directora general de Contractació Pública en
data 2 de maig de 2016.
2. Informe jurídic 25/2016, de 3 de maig, sobre el Projecte de decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública, respecte la versió SIGOV de 2 de
maig de 2016.
3. Informe justificatiu complementari signat per la directora general de Contractació Pública en data 5 de maig de 2016.
4. Informe de la Intervenció General de data 10 de maig de 2016.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.
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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 les mesures per a reduir l’accidentalitat
a la carretera B-124
250-00373/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29485 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29485)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

1. Analitzar la possible optimització, de la senyalització existent de limitació de
velocitat, així com la possible millora de l’abalisament de la carretera B-124 entre
Sabadell i Castellar del Vallès.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la possible instal·lació de fites cilíndriques com element de separació
de carrils en el tram comprès entre el PK 3,700 i 3,900 de la B-124, situat entre Sabadell i Castellar del Vallès. Estudiar també la possible reordenació d’accessos del
tram comprès entre el PK 4 i 6,500 de la B-124.
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3

3. Fer una revisió de l’abalisament i la senyalització dels revolts, així com de la
senyalització horitzontal i vertical general de la carretera B-124 entre Castellar del
Vallès i Sant Llorenç Savall.
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 4

4. Tenint en compte el trànsit de ciclistes:
a) Analitzar pel grup de treball de carreteres compartides, format pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Servei Català de Trànsit, les Diputacions i entitats del món de la bici, la proposta d’implantar aquesta senyalització a la carretera
B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès en funció dels criteris establerts al GT-32.
b) Atès que ja existeix un itinerari practicable per bicicletes pel marge del riu
Ripoll que connecta els nuclis de Castellar del Vallès i Sabadell, analitzar la possibilitat de configurar un altre itinerari alternatiu per l’eix de la carretera B-124 entre
Sabadell i Castellar del Vallès, en el marc del projecte de desdoblament d’aquesta
carretera.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas
dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29488 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29488)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir, els
mateixos serveis i freqüències dels horaris dels autobusos que actualment comuniquen el municipi d’Alcoletge, amb la resta de municipis, independentment de la
posada en marxa o millora del servei d’altres tipus de transport públic tal i com té
previst la Generalitat i ja ha comunicat a l’ajuntament.»

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas
per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 29105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, diputada, Joan Ramon
Casals i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de
Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el
text següent:
Exposició de motius

El soterrament de les vies del tren al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat és un greu problema en aquesta ciutat i al Baix Llobregat, tant pel que fa a la
seguretat com a la segregació de la trama urbana de Sant Feliu de Llobregat i alhora
genera problemes afegits en el transport públic, perquè afecta negativament les freqüències de rodalies i a la continuació del Trambaix.
Atès que en projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) un any més no
hi figura explícitament cap consignació ni referència a la inversió per al soterrament
de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
Atès que el projecte de soterrament de la via del tren a Sant Feliu de Llobregat,
és una reivindicació des de fa més de trenta anys.
Atès que sobretot imperen raons fonamentalment de seguretat, pel perill que suposa un pas a nivell a cel obert al bell mig de la capital del Baix Llobregat i que ha
provocat una mitjana aproximada d’una persona morta per accident a l’any.
Atès que el soterrament també implicaria una millora de les línies de Rodalies
de Barcelona, ja que no es pot millorar la freqüència sense suprimir el pas a nivell.
Atès que projecte constructiu definitiu existeix des de 2009, i que ha completat
tota la tramitació administrativa i ambiental, i es troba pendent només de consignació pressupostària per a la seva licitació.
Ateses les resolucions del Parlament de Catalunya de 51/IX de 27 d’abril de 2011,
542/IX de 18 d’abril de 2012 i 281/X de 10 de juliol de 2013, que insten al Govern
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de l’Estat a establir els mecanismes pressupostaris necessaris i licitar les obres de
soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat.
Atès que el projecte de soterrament va ser inclòs al Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que es va
incloure en el PDI 2011-2020, com és conegut pel Ministeri de Foment per la seva
condició d’observador i col·laborador de l’ATM.
Atès l’existència d’un Conveni des de 2006, subscrit entre el Ministeri de Foment
de l’Estat, el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per al soterrament de la
línia ferroviària al seu pas per aquest municipi, què esta pendent, sobretot, per la
manca de concreció pressupostària per part de l’estat espanyol.
Atès que es considera imprescindible per a la seguretat dels veïns i veïnes de
Sant Feliu de Llobregat, que s’afronti amb urgència el soterrament de les vies del
tren a la ciutat, incloent-lo explícitament i prioritàriament en la planificació de les
inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta a:
1. Demanar al Govern de l’Estat la inclusió urgent i per aquest any de les partides
pressupostaries necessàries per iniciar l’execució del projecte constructiu definitiu
existent de soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat,
per tal que pugui ser licitat.
2. Demanar als governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya la inclusió del
soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat en les negociacions bilaterals de les inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Castelló, Joan Ramon Casals i
Mata, diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig
de Can Feu, a Sabadell
250-00476/11
PRESENTACIÓ: SERGI SALADIÉ GIL, DEL GP CUP-CC, MARINA BRAVO
SOBRINO, DEL GP C’S, JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC,
HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP, SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP
PPC, MARC SANGLAS I ALCANTARILLA, DEL GP JS
Reg. 29114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Sergi Saladié Gil, portaveu a la Comissió de Territori del Grup Parlamentari de
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Marc Sanglas i Alcantarilla,
diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marina Bravo Sobrino, portaveu a la
Comissió de Territori del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jordi Terrades i Santacreu, portaveu a la Comissió de Territori del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, portaveu a la Comissió de Territori del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez i Serra, portaveu a la Comissió de Territori 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 resolució sobre el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la
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Rambla Ibèria fins el passeig de Can Feu de Sabadell, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 13 d’abril de 2016 va comparèixer a la Comissió de Territori un representant de la Plataforma soterrament FGC Ara de Sabadell per explicar la problemàtica derivada del no soterrament del tram dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya situat entre la Rambla Iberia i el Passeig de Can Feu de Sabadell, així
com per exposar possibles solucions a aquesta situació.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Vetllar pel compliment del termini de 5 mesos per a la redacció del projecte
constructiu del projecte actualitzat: perllongament del soterrament de la línia d’FGC
de Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. –Clau: TF09408.
A1–. Adjudicat en data 02/11/2015 a l’empresa Tècnica y Proyectos SA, per un import de 226.060,00 € (s/IVA).
2. Destinar els recursos necessaris per a finançar el soterrament des de la Rambla Iberia fins castell de Can Feu, per a realitzar-lo ara, en fase de continuïtat amb
les actuals obres de perllongament, ja sigui a través d’una partida nova en els Pressupostos de la Generalitat o bé ampliant el pressupost de l’actual obra, considerant
el soterrament fins el castell de Can Feu com a obra complementaria al projecte
de perllongament, al representar el cost previst un 5% de l’import de l’obra en fase
d’execució.
3. Licitar, en el mínim termini de temps possible, les obres del soterrament entre
la Rambla Iberia i el castell de Can Feu, en una única fase d’execució, per tal de facilitar l’encaix amb les actuals obres de perllongament.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Sergi Saladié Gil, GP CUP-CC; Marina Bravo Sobrino, GP C’s; Jordi Terrades
i Santacreu, GP SOC; Hortènsia Grau Juan, GP CSP; Santi Rodríguez i Serra, GP
PPC, portaveus a la CT; Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, GP JS

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 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 resolució per a fer efectiu el pagament del deute de la Generalitat de Catalunya amb Calafell (Baix Penedès), per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el
text següent:
Exposició de motius

El passat 2 de maig de 2016 es va aprovar al Plenari de l’Ajuntament de Calafell, una moció que instava al Govern a la Generalitat, entre d’altres, a «reclamar
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el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de
Calafell».
Concretament, el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Calafell és de
2.836.000 €, un import que, tal i com es presumeix, és necessari recuperar per tal
de dur a terme determinades actuacions i activitats destinades a garantir uns serveis
municipals bàsics i de qualitat, que són vitals pel municipi.
Si més no, cal recordar les retallades milionàries, els darrers anys, en matèria
d’infància, lluita contra la pobresa, protecció social, lluita contra la pobresa energètica, accessibilitat o partides per l’educació o «beques menjador», per citar alguns
exemples.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer
efectiu el pagament del deute contret per la Generalitat amb l’Ajuntament de Calafell (Baix Penedès) donant així compliment a la moció aprovada el proppassat 2 de
maig de 2016 pel Ple d’aquest Ajuntament.
Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, Alberto
Villagrasa Gil, diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre la devolución de las pagas extraordinarias a los empleados públicos de la Generalitat de Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Como medida de choque, extraordinaria y reversible, para hacer frente a la falta de liquidez pública que sufrieron todas las administraciones públicas en 2012, el
Gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 20/2012, que permitía a las distintas administraciones suspender la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a sus
empleados.
En base a este decreto, los funcionarios catalanes adscritos a la Administración
del Estado, así como los funcionarios del resto de Administraciones públicas españolas, sufrieron el recorte de una paga extraordinaria en el 2012.
Sin embargo, el Govern de la Generalitat de Catalunya recortó a sus funcionarios y resto de personal adscrito una paga en 2012, y, además, una paga del 2013 y
otra del 2014.
A finales de 2014, y dado que los indicadores económicos empezaban a dar signos de recuperación, el Gobierno de España aprobó la devolución del 26% de la
paga extraordinaria que había retenido al personal de la función pública estatal en
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todo el territorio nacional. Adicionalmente, estableció que el resto de la paga extraordinaria del 2012 se recuperaría en 2015 y 2016.
El resto de administraciones autonómicas, salvo la Generalitat de Catalunya,
y las administraciones locales plantearon a sus funcionarios la recuperación de la
paga extraordinaria de 2012 en términos parecidos.
Como resultado, la mayoría de trabajadores públicos españoles han recuperado
ya la totalidad, o casi, de la paga extraordinaria que les fue suspendida en 2012.
No así en la administración autonómica catalana, cuyos trabajadores no consiguieron obtener de la Generalitat el compromiso de devolución de ninguna de las
tres pagas recortadas.
Ante tal agravio comparativo con el resto de funcionarios españoles, los grupos
parlamentarios de la oposición presentamos, en noviembre de 2015, una propuesta de resolución conjunta en el Parlament de Catalunya, para obligar al Govern de
la Generalitat a comprometerse con la devolución de las pagas extraordinarias de
2012, 2013 y 2014 recortadas.
Como consecuencia de esta propuesta, el 20 de enero de 2016 se aprobó una resolución que obligaba al Govern a establecer un calendario de pago de la paga extraordinaria de 2012 en 36 plazos hasta 2018, pero que no tranquilizó ni satisfizo a
la mayoría de los trabajadores de la Generalitat, por encontrar excesivo el plazo de
recuperación de la paga del 2012, y porque la recuperación de las pagas del 2013 y
2014 quedó sin definir.
El sindicato más representativo de la función pública en España, CSIF, puso en
marcha en Cataluña una campaña de recogida de firmas para obligar al Govern de la
Generalitat a actuar para corregir el agravio comparativo que sufren los trabajadores
públicos catalanes adscritos a la Generalitat, exigiendo la devolución íntegra de las
tres pagas extraordinarias y resto de derechos laborales recortados.
Dicha campaña lleva hasta la fecha recogidas más de tres mil firmas de funcionarios afectados en Cataluña, y la intención de los promotores es no cesar la recogida de firmas hasta que el Govern rectifique y atienda sus reivindicaciones.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Devolver antes de finalizar el año 2016 la totalidad de los adeudos pendientes
de la paga extraordinaria de 2012.
2. Establecer, antes de tres meses una vez aprobada esta propuesta de resolución,
un calendario para el retorno de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014.
3. Recuperar antes de finalizar el 2016 los derechos laborales, económicos y
sociales, incluido el Fondo de Acción Social, que se perdieron al iniciarse la crisis
(2011) y que fueron suspendidos a lo largo de estos años por el Govern de la Generalitat.
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución para reconocer el derecho a la excedencia a las docentes que se someta
a un tratamiento de fertilidad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Una de las cuestiones más relevantes para garantizar la estabilidad y el bienestar
en nuestra sociedad es la posibilidad de conciliar adecuada y satisfactoriamente la
vida personal y familiar con la actividad laboral o profesional.
En este sentido hemos de reconocer que, si bien hemos avanzado, todavía podemos mejorar en el ámbito de la conciliación, mejoras que pueden venir a través de
cambios en los hábitos, que incrementen la eficiencia y el aprovechamiento del tiempo en el puesto de trabajo, o cambios en las condiciones laborales de los ciudadanos,
a través de iniciativas particulares, en el ámbito privado, o a través de modificaciones regulatorias en general.
En concreto, es una preocupación generalizada entre el colectivo de mujeres
trabajadoras las dificultades que encuentran para conciliar su trabajo o su carrera
profesional, con la posibilidad de tener hijos. No solo es difícil encontrar y decidir
el momento más adecuado desde un punto de vista laboral, para afrontar su maternidad, sino que en el caso de que deban someterse a tratamientos específicos de fertilidad, echan en falta la posibilidad de beneficiarse de permisos adecuados, que les
ayuden a garantizar el éxito del tratamiento.
Hay también que tener en cuenta que, por distintos motivos, cada vez son más las
mujeres que deben seguir un tratamiento de fertilidad para quedar embarazadas, y
que combinar el tratamiento con el reposo físico y un estado de tranquilidad mental
es fundamental para garantizar el éxito de estos tratamientos.
Finalmente, entendemos que apoyar y fomentar la natalidad es un valor para
el futuro de nuestra sociedad, una cuestión de interés general con la que debemos
comprometernos.
Específicamente, en el ámbito de la función pública en Catalunya, los aspectos
relacionados con la conciliación de se regulan en la Resolución de 26 de junio de
2014, del director general de Professorat i Personal de Centres, establece que «De
acuerdo con los artículos 4,5 y 7 de la ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las
administraciones públicas de Catalunya, el personal interino tiene derecho a la excedencia voluntaria para cuidar de un hijo o hija, para cuidar de familiares y por
violencia de género, con los requisitos y la duración que figuran en los artículos
mencionados.»
Observamos que no se considera motivo de permiso especial el hecho de someterse a un tratamiento de fertilidad, a pesar de la relación directa que tiene esta situación con las de protección de la familia que se incluyen en la Resolución.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Modificar la Resolución de 26 de junio de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres, para incluir el derecho a la excedencia de toda docente
que, prestando servicios en la Administración pública de Cataluña, se someta a un
tratamiento de fertilidad.
2. Aprobar dicha modificación, en los términos establecidos en el punto anterior,
antes del comienzo del curso 2016/17.
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou
institut de Tordera
250-00480/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución para dar cumplimiento a las Resoluciones 1144/X y 64/XI del Parlament sobre l’Escola Serra de Miralles y el nuevo instituto de Tordera (Maresme),
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La población de Tordera (Maresme) contaba en 2015 con un solo IES, insuficiente para atender la totalidad de la demanda de plazas para educación secundaria
obligatoria en el municipio.
Hace años que la Generalitat prometió a los vecinos de Tordera la construcción
de un Instituto Escuela, que ampliará la oferta de educación primaria en aquel momento y secundaria posteriormente.
Durante años los alumnos de la escuela Serra de Miralles han permanecido en
barracones, sin disponer de instalaciones suficientes y de calidad, hasta que fueron
trasladados a un edificio obsoleto, del que, de hecho, se había trasladado un centro
educativo a un equipamiento nuevo.
Por su parte, el Ajuntament de Tordera cedió a la Generalitat los terrenos para
construir el nuevo edificio para el IE.
Y a principios de enero de 2015, en Pleno extraordinario, el Ayuntamiento aprobó la licitación de una primera fase, para acoger a los alumnos de primero y segundo de la ESO, según un convenio con la Generalitat, por el cual ésta pagaría a posteriori al Ayuntamiento el coste de las obras de esta primera fase.
Las condiciones en que se encuentran los alumnos unido a los rumores de que
la Generalitat abandona el proyecto del IE para Tordera, a pesar de que en otras poblaciones sí se han construido institutos escuelas, activaron la movilización de las
familias, que acudieron al Parlament para que sus legítimos representantes exigiéramos al Govern de la Generalitat el cumplimiento de su promesa de puesta en marcha del Institut Escola de Tordera.
En este sentido, se han aprobado dos resoluciones parlamentarias. La Resolución
1144/X y la Resolución 64/XI.
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Sin embargo, pasa el tiempo, y las familias no observan que el Govern realice
avances significativos ni perciben la voluntad de dar cumplimiento a estas dos resoluciones.
El hecho es tremendamente grave en términos democráticos, pues todo gobierno
en Democracia debe saber que su acción está sujeta al control y a la acción parlamentaria. Y más allá de su conveniencia o de su programa de gobierno, debe acatar
y cumplir con diligencia los mandatos parlamentarios.
Además de la gravedad de este hecho, que los ciudadanos de Tordera no pueden
comprender, las familias quieren, al menos, estar tranquilas en relación a la construcción de la segunda fase del instituto y de la nueva escuela Serra de Miralles, en
el terreno que tenía que ser para el instituto escuela.
También están preocupados por el cumplimiento del convenio que se planteó
para construir la primera fase del instituto, ya que si la Generalitat no paga lo que
debe al Ayuntamiento este no tendrá recursos para comenzar la construcción de la
segunda fase.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. El cumplimiento urgente e inmediato de las Resoluciones 1144/X y 64/XI del
Parlament.
2. Retomar el proyecto de Instituto Escuela del Centro Serra de Miralles de Tordera, de acuerdo con la voluntad de las familias, con la información que se les ha
facilitado a lo largo de todos estos años y de las promesas realizadas a las familias
desde la Administración.
3. En caso de decantarse por la construcción únicamente del instituto en Tordera,
garantizar la adscripción preferente de los alumnos de la escuela Serra de Miralles.
4. Cumplir el convenio firmado con el Ayuntamiento de Tordera para la construcción de la primera fase del nuevo instituto, pagando las cantidades adeudadas.
5. Acordar con el Ayuntamiento de Tordera el plan de construcción de la segunda fase del nuevo instituto, fijando responsabilidades, calendario y financiación.
6. Presentar al Ayuntamiento de Tordera y a la comunidad educativa del Serra de
Miralles el calendario de construcción del nuevo edificio para albergar la escuela.
7. Destinar en los presupuestos 2016 una partida específica para iniciar la construcción del nuevo edificio para la escuela Serra de Miralles antes de finalizar 2016.
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres
educatius
250-00481/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución sobre la jornada compactada, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
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Exposición de motivos

En Catalunya, durante el curso escolar 2014-15, 488 centros educativos de secundaria establecieron la jornada compactada. No habiéndose autorizado a ningún
nuevo centro para que aplicase la jornada compactada durante el curso 2016-17
En este sentido, el Departament en el curso 2012-13 creó un grupo de trabajo
para valorar el resultado de los proyectos de horario compactado en marcha.
Las conclusiones de dicho grupo de trabajo son que en general el absentismo
disminuye, mejora la convivencia escolar y la comunidad escolar afectada valora la
experiencia muy positivamente.
Finalmente, el Departament realiza un seguimiento de los centros con horario
compactado, que tiene en cuenta el consenso entre la comunidad educativa, los indicadores de mejora de los resultados académicos, el cumplimiento de las 30 horas
lectivas semanales por el alumnado, la garantía de apertura del centro al menos dos
tardes a la semana y la adecuación del horario de los profesores para garantizar la
atención a las familias, al menos una tarde a la semana.
Hay que decir que la jornada compactada no significa una reducción de la jornada escolar, sino una reordenación horaria de las actividades lectivas y de las complementarias.
En este sentido, estudios sobre la cronopsicología del rendimiento indican la
conveniencia de planificar las tareas de los alumnos teniendo en cuenta sus ritmos
de actividad cerebral para incrementar la eficacia de su aprendizaje y rentabilizar el
tiempo de permanencia en las aulas.
Así, dichos estudios indican el efecto positivo de concentrar las tareas de mayor
complejidad intelectual durante las primeras horas de la mañana, con pequeños descansos entre clase y clase, dejando para el final de la mañana las actividades que
requieren menos concentración. El periodo de mínimo rendimiento escolar sería entre las 14h y las 16h, volviendo a alcanzar un máximo de rendimiento hacia las 18h.
En base a este patrón, la jornada compactada aprovecharía el mayor rendimiento
de las horas de la mañana, liberando sin fatiga excesiva las mejores horas de la tarde
para que los estudiantes realicen las actividades de refuerzo o de trabajo personal.
También las familias que viven este modelo explican que el horario compactado
mejora la conciliación de la vida familiar, permitiéndoles pasar más tiempo con sus
hijos y organizar mejor sus horarios.
De hecho, es una evidencia objetiva el hecho de que ninguno de los centros que
han optado por el horario compactado ha pedido modificarlo para volver a la jornada partida.
Sin embargo, se nos ha hecho llegar la queja de que el Departamento no siempre
favorece la autorización del modelo de la jornada compactada, aun cumpliendo los
requisitos de consenso, especialmente en centros de primaria.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a autorizar las peticiones de jornada compactada en aquellos centros de primaria o secundaria que
lo soliciten con una mayoría favorable suficiente en la comunidad educativa. Dicha
mayoría se considerará suficiente si participa en la decisión un mínimo de dos tercios de la comunidad educativa, y vota a favor dos tercios de los participantes.
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC
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Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 29183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada, Alejandro Fernández Álvarez, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para desplazar la línea de
220KV Constantí-Viladecans, a su paso por el casco urbano del municipio de Begues (Baix Llobregat), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Hace más de 20 años que entre los ciudadanos del municipio de Begues existe
una gran preocupación por el efecto sobre la salud de la línea de 220KV Constantí-Viladecans a su paso por el casco urbano del municipio, en concreto por la avenida Mediterránea.
En el Plan General de Begues, del año 1997, ya se incluyó el desplazamiento de
esta línea fuera del casco urbano como una de las prioridades municipales.
Los vecinos se movilizaron pero no consiguieron que Begues se incluyera entre
los algo más de 30 municipios catalanes incluidos por la Generalitat en el Pla de
Millora de Línies, aprobado en el año 2000.
Finalmente, a finales de 2006 se firmó un convenio, para desplazar la línea de
220KV fuera del casco urbano, entre la Generalitat, Red Eléctrica Española (REE)
y el Ajuntament de Begues, según el cual REE redactaría el proyecto, la Generalitat
aportaría un millón de euros, y el Ajuntament 350.000 euros, cantidad que ya había
sido asignada desde el consistorio antes de firmarse el convenio.
Se constituyó una Comisión de Seguimiento desde el ICAEN, en la que participaban los organismos afectados, que realizaron varias reuniones y comenzaron los
trabajos para obtener las autorizaciones necesarias y recoger las opiniones de los
vecinos afectados.
También se valoraron varias alternativas para desplazar la línea, la desviación
fuera del municipio e incluso su soterramiento, para lo que el Ajuntament de Begues
ya destinó más de un millón de euros en el presupuesto de 2012.
En ese momento, la Generalitat anunció que como consecuencia de la crisis retirarían del presupuesto la cantidad que ya estaba consignada para este proyecto, por
importe de un millón de euros aproximadamente, porque destinaría esta partida a
otras finalidades.
A partir de este momento la Comisión dejó de reunirse.
Es urgente reactivar una iniciativa absolutamente relevante para los vecinos de
Begues, de incontestable actualidad, y que no puede decaer por la inacción, los intereses y la situación coyuntural de la Generalitat o del Ajuntament de Begues.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Retomar de manera inmediata el proyecto de desplazamiento de la línea de
220KV Constantí-Viladecans, a su paso por el casco urbano del municipio de Begues, según la alternativa técnica y económicamente más viable.
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2. Poner en marcha la comisión mixta Generalitat-Ajuntament-REE antes de un
mes.
3. Dotar en los presupuestos 2017 las partidas necesarias para llevar a cabo el
proyecto antes de finalizar dicho ejercicio.
4. Asumir el coste adicional en la elaboración del proyecto o en la ejecución de
la obra, derivado del retraso su ejecución.
Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, Alejandro
Fernández Álvarez, diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als
pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 29201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Montserrat Candini i Puig, portaveu en la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de
Junts pel Sí, M. Assumpció Laïlla i Jou i Bernat Solé i Barril, diputats del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre l’atenció
multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius

Són múltiples els factors que poden desembocar en un deteriorament de la retina. Una mutació genètica o una patologia, que d’entrada no guardi cap relació
amb la visió, pot ocasionar danys a la retina, actualment de manera irreversible. La
DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat), la Retinopatia Diabètica, l’Edema Macular, la Miopia Magna, la Retinosis Pigmentaria o la Malaltia de Stargardt
són alguns dels exemples de malalties que van o poden comportar afectació de la
retina.
En el cas dels nens i joves amb malalties degeneratives de la retina, principal
causa de discapacitat visual en la població infantil, la manca d’una atenció integral
i pluridisciplinar dins de l’àmbit de la Sanitat, tant pública com privada, del nostre
país es fa especialment evident. Excepte en el camp educatiu on convenis específics
entre l’ONCE i el Departament d’Ensenyament ofereixen assistència a l’escola, en
la resta dels àmbits en els que faria falta suport, les famílies resten desemparades
del sistema.
En la vida adulta, el progressiu envelliment poblacional –amb l’augment de la
prevalença d’algunes malalties de la retina, com és el cas de la DMAE, o l’increment
de diabetis–, ha convertit als afectats en un nombre cada cop més gran de malalts
crònics, per als que no existeix una cura i només, en alguns casos, atenció pal·liativa;
tampoc existeix per a ells cap atenció ni campanya de prevenció específica, excepte
per a la retinopatia diabètica i l’edema macular diabètic, produint-se una discriminació per a la resta de patologies.
Aquestes malalties altament discapacitants originen un elevat cost econòmic a
les persones que la pateixen i a la societat, i per això des de les diferents entitats
socials es planteja la necessitat d’establir un protocol d’assistència integrat, que inclogui la detecció precoç, la informació pel que fa a Consell Genètic, el suport òptic
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d’ajudes a la Baixa Visió, així com tecnològic, i el suport psicològic i social adequat
a cada cas.
D’altra banda, cal remarcar que en el camp dels avenços científics i tecnològics
en l’àmbit de l’abordatge d’aquests tipus de malalties, que actualment s’estan produint en els països més avançats del món (teràpies que se situen en el camp de la teràpia gènica, medicina regenerativa, bionanotecnologia i fins i tot la visió artificial),
el nostre país hauria de fer un pas endavant i ressituar-se en el món obrint la possibilitat de redefinir-se com una societat innovadora i inclusiva.
Per tant, és fonamental promoure la recerca i afavorir el desenvolupament
d’aquestes noves teràpies.
Pren també importància l’abordatge de l’atenció a les persones amb Baixa Visió
ja sigui per la seva elevada prevalença així com també per la seva capacitat de produir discapacitat i dependència a les persones afectades, així com una colla d’implicacions socials que transcendeixen més enllà de la seva pròpia discapacitat: la depressió, la dificultat per a dur una vida normal, la manca d’adaptacions als llocs de
treball i la dificultat per incorporar-se al mercat laboral.
Per aquests motius, el grup parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament de Salut a:
1. Posar en marxa una iniciativa per a conèixer quines són les necessitats socio-sanitàries, des d’una visió multidisciplinar, incorporant criteris de cost-efectivitat, dels pacients afectats per la Baixa Visió i la Ceguesa, ocasionada per diferents
patologies de la vista (associades o no a altres malalties) i realitzar propostes d’abordatge.
2. Vetllar per donar una atenció multidisciplinària i integral als pacients amb
baixa visió i ceguesa, optimitzant la coordinació de les diferents unitats del nostre
territori que ja presten atenció especialitzada a aquests pacients.
3. Donar la màxima prioritat a realitzar Estudis Epidemiològics en la nostra Comunitat de les patologies de la retina. En aquest sentit seria convenient elaborar un
Registre Centralitzat de Pacients i un Biobanc de Mostres amb totes les garanties de
confidencialitat necessàries.
4. Finançament suficient per a la investigació mitjançant Centres de Recerca que
puguin significar una esperança de curació pels afectat.
5. Realitzar campanyes de sensibilització i prevenció de les patologies oculars
que poden ocasionar ceguesa evitable.
6. Tenir cura de tots els aspectes referents a accessibilitat en l’àmbit de l’atenció
sanitària: evitar en els centres hospitalaris i ambulatoris les pantalles amb informació no accessible per a persones amb discapacitat visual, tenir cura de proporcionar
les prescripcions i informes de forma accessible, considerar l’escriptura en braille
dels prospectes dels fàrmacs, recordar i respectar la presència del gos pigall en els
centres assistencials.
7. Fomentar i posar en relleu, en el marc del Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya, la participació de les entitats que agrupen pacients amb patologies visuals i baixa visió en el procés d’elaboració i desenvolupament de les polítiques del
Departament de Salut.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Montserrat Candini i Puig, portaveu; M. Assumpció Laïlla i Jou, Bernat Solé i Barril, diputats, GP JS
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Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 29212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la declaració del CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès compta amb més de 30 anys d’experiència docent a la ciutat.
Aquest centre escolar és un exemple com a escola a la ciutat, tant pel projecte
educatiu que desenvolupa, com per la permanent innovació i reciclatge pedagògic
que ha portat a terme durant aquests anys.
El CEIP l’Escoleta està situat geogràficament a Cerdanyola del Vallès, però concretament a l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona i aquest fet implica
que està a una important distància del nucli urbà.
La seva situació geogràfica impossibilita a la gran majoria de pares i mares poder portar als nens i nenes a l’escola a peu i, a més, l’edat dels escolars i la seva seguretat aconsellen que hi hagi transport col·lectiu.
Garantir un transport col·lectiu per a aquest centre escolar també suposa una mesura mediambiental i més econòmica per a les famílies. Però, actualment el transport escolar del CEIP l’Escoleta no gaudeix del reconeixement de transport col·lectiu
d’escola pública singular.
El fet de que aquest centre escolar no sigui considerat una escola pública singular, fa que el transport públic del CEIP l’Escoleta no estigui garantit per la Generalitat a nivell pressupostari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de garantir a mig i llarg termini el
transport públic escolar del CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del Vallès, insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar el CEIP l’Escoleta de Cerdanyola del
Vallès com a centre educatiu públic singular donada la seva situació geogràfica respecte al principal nucli urbà de la ciutat.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha; Pol Gibert Horcas,
diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 29213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’Aeroport de Barcelona El Prat,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La Línia R1 de Rodalies, que dóna servei a Mataró i a la comarca del Maresme,
transporta uns 39,6 milions de passatgers per any, dels quals 102.214 de mitjana en
una dia laborable. A l’estació de Mataró, concretament, passen 20.438 viatgers de
mitjana en un dia laborable.
És remarcable la pèrdua de connexió amb l’aeroport de Barcelona El Prat pel
canvi de recorregut fins a Molins de Rei. Aquesta és una demanda recorrent de la
comarca del Maresme pels beneficis que suposa la connectivitat directa amb l’aeroport.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a encarregar a l’Autoritat del Transport Metropolità un estudi per la recuperació de la connectivitat directa del Maresme amb l’aeroport de Barcelona El Prat, que haurà de ser presentat
al Parlament en el termini d’un any.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i
inversions
250-00486/11
PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 29227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari
Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions, per tal que sigui substanciada davant
el Ple del Parlament, amb el text següent:
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Exposició de motius

Des de 2013 la Unió Europea i els Estats Units estan negociant el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (ATCI, més conegut com TTIP per les sigles en anglès), també conegut com Acord Transatlàntic de Lliure Comerç (TAFTA) presumptament per tal d’incrementar el comerç entre la UE i els EUA, reduint les barreres
no aranzelàries, a fi d’aconseguir crear ocupació, creixement econòmic i millora de
la competitivitat.
Tant el TTIP, com el tractat similar amb el Canadà, CETA –el text del qual ja
està conclòs i seguint els tràmits per a la seva aprovació–, com el TISA (Acord de
Comerç de Serveis entre 23 països), són tractats comercials anomenats d’«última
generació» de liberalització del comerç, les inversions i els serveis públics de gran
abast a tots els nivells i en tots els àmbits de la nostra societat,
El Parlament recull i fa seva la inquietud de diferents sectors socials i econòmics del nostre país davant els greus dèficits en la transparència, informació i debat públic, irrenunciables en el procés de negociació i aprovació d’uns tractats, les
conseqüències dels quals poden ser irreversibles per al futur de la nostra economia,
societat i governabilitat democràtica. Contràriament a això, considera imprescindible el control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments
nacionals i europeu).
En aquest context el Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació pels
impactes que podrien comportar tant el TTIP, com el CETA i el TISA, en el sistema
de normes laborals, socials, ecològiques, de patents i propietat intel·lectual, etc., que
considerem innegociables en la protecció dels drets bàsics de la ciutadania.
Les institucions públiques, i especialment les electes, tenen una responsabilitat
fonamental en esvair dubtes i oferir seguretat a la ciutadania sobre aquests drets dels
que la nostra societat s’ha volgut dotar amb l’esforç i el sacrifici de moltes generacions, per considerar-los fonamentals, i vol assumir aquesta responsabilitat.
El Parlament considera que:
– El comerç i la inversió només poden contribuir al bé comú i conduir a intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si respecten les necessitats i els drets de
les persones i dels pobles.
– L’obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la competència produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el
seu cost econòmic i ecològic, així com en l’extrem debilitament dels teixits econòmics locals.
– Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de la lògica del mercat.
– L’eliminació programada i progressiva dels serveis públics suposaria al mateix
temps l’eliminació programada i progressiva de la solidaritat, la cohesió social i la
democràcia, ja que només l’existència diversificada de serveis públics socialment
útils, permet assegurar una qualitat de vida digna per totes les persones i a tot arreu,
en estret nexe amb l’exercici real i actiu de la democràcia.
– El control públic s’ha de preservar per garantir l’accés als béns comuns i la
creació de nous serveis públics, així com per afavorir el comerç, la indústria, la agricultura i l’ocupació locals.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Manifestar l’oposició a la signatura dels tractats en curs de negociació o aprovació –TTIP, CETA, TISA– i de qualsevol tractat similar, que no garanteixi fefaentment:
– La sobirania i les competències de les institucions electes, als diferents nivells,
per actuar en favor dels interessos de la ciutadania i de l’economia local en matèries
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de legislació social, protecció dels drets dels consumidors i consumidores, medi ambient i polítiques actives de compra pública.
– La defensa o la millora de l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o
europeu en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa dels
serveis públics.
– La preservació explícita dels drets laborals previstos en els Tractats de l’OIT,
els drets socials, econòmics, culturals i ambientals.
– Que se n’hi ‘excloguin els mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses a Estats, així com la institucionalització de la intervenció de les ETN en els
processos polítics de regulació del comerç i la inversió.
– Quedin exclosos el comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual.
2. Sol·licitar que es faci pública tota la informació, tant sobre les matèries i continguts, com sobre l’evolució de les negociacions, i s’obri un debat públic a la UE i
els seus respectius parlaments nacionals, autonòmics i locals.
3. Promoure la informació i el debat al nostre país i, a aquest efecte, crear al Parlament una Comissió d’estudi dels possibles impactes del TTIP, CETA i el TISA en
els diferents àmbits econòmics, socials i ecològics de Catalunya, amb una participació plural i equilibrada dels sectors interessats.
4. Instar les autoritats competents perquè, en cas que les negociacions concloguin en un text consolidat, el procés de ratificació es realitzi, a més de pel Consell i
el Parlament Europeu, als 28 països membres de la UE, preferentment via referèndum; ja que el contingut del mateix desborda les competències exclusives de la Comissió Europea i, per tant, ha de ser considerat com un acord mixt.
5. Informar d’aquests acords al Govern d’Espanya, a tots els grups parlamentaris
del Congrés de Diputats i als grups parlamentaris del Parlament Europeu.
Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu
GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC; Ferran Pedret i Santos,
portaveu adjunt GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP; Gabriela Serra
Frediani, diputada GP CUP-CC

3.10.45.

Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 29188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016
Tramitació: article 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 de maig de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, s’aprova la iniciativa SIG16EXI0665 Proposta d’acord del
Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament de Catalunya del Projecte de
decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública.»
3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
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I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 31 de maig de 2016.
Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament de
Catalunya del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, crea la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública amb la funció de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la
informació pública que regula la Llei.
La Comissió ha de complir les seves funcions amb plena independència orgànica
i funcional, sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena.
L’article 41.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix que l’organització i el funcionament de la Comissió han d’estar establerts per reglament. Aquest
mateix article indica que el Govern ha de trametre el projecte al Parlament abans
d’aprovar-lo per decret, d’acord amb el que estableix l’article 149 del Reglament del
Parlament. El Parlament, s’ha de pronunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, si escau, pot formular recomanacions amb relació al text. Les recomanacions
relatives a la garantia de la independència orgànica i funcional de la Comissió són
vinculants per al Govern.
La Disposició final tercera de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, habilita el
Govern per aprovar el reglament d’organització i funcionament de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’acord amb el que estableix
l’article 41.2.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals va iniciar els tràmits
per a l’elaboració del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió. El
projecte ha seguit la tramitació legal que inclou, com a tràmits més rellevants, un
període d’informació pública, audiència i informe de la Comissió de Govern Local.
Finalment, es va demanar l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora qui
va emetre el dictamen 311/2015, de 23 de setembre.
La Secretaria de Transparència i Govern Obert, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, té, entre d’altres funcions, dirigir
les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés
a la informació pública.
Per tot això, a proposta del titular del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Govern
Acorda:

Presentar al Parlament de Catalunya el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que
s’adjunta com annex a aquest Acord.
Annex
Decret /2016, de de , pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
Preàmbul

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha configurat un sistema de garanties del dret d’accés a la informació pública en el que, per la seva novetat en el nostre sistema institucional, destaca la creació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la Llei reconeix a totes les persones d’accedir a la informació pública i, per tant, en constitueix una peça
clau. La Comissió es designada pel Parlament de Catalunya, gaudeix de plena inde3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
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pendència orgànica i funcional i resta adscrita al departament de l’Administració de
la Generalitat competent en matèria de polítiques de transparència. El Govern l’ha
de dotar dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves
funcions, respectant-ne sempre la independència orgànica i funcional.
La reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública s’erigeix com un mecanisme voluntari, àgil i gratuït que persegueix donar
una resposta adequada a les demandes d’informació, però també a la protecció d’altres béns, drets i interessos amb els que eventualment pugui entrar en conflicte, per
part d’un òrgan independent i imparcial com estableix el Conveni del Consell de
Europa de 2009 sobre accés als documents públics.
El Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública que s’aprova per mitjà d’aquest Decret té com a objectiu garantir i potenciar
la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l’àmbit funcional que li correspon, així com l’estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui
exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Aquest Decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 41.2 i a
la disposició final tercera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i d’acord amb el procediment establert
pel primer d’aquests preceptes.
L’article únic disposa l’aprovació del Reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, el qual s’estructura en vuit capítols. El capítol
I conté les disposicions generals que persegueixen garantir la independència orgànica i funcional de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. El capítol II defineix les funcions de la Comissió per vetllar pel compliment i la
garantia del dret d’accés a la informació pública. El capítol III regula la composició
de la Comissió, el mandat, la pèrdua de la condició de membre i els drets i deures
dels seus membres. El capítol IV defineix l’organització de la Comissió, mentre que
el capítol V estableix les seves normes de funcionament, on destaca el paper dels
mitjans electrònics en el desenvolupament de la seva activitat. El capítol VI regula
els procediments mitjançant els quals es poden tramitar les reclamacions que s’interposin contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació, punt on destaca particularment, per la seva novetat, la regulació del procediment amb mediació que persegueix que les parts construeixin per elles mateixes
una solució a la controvèrsia relativa a l’accés a la informació pública. En el cas en
què les parts no acceptin la mediació o no s’arribi a un acord, se seguirà el procediment amb resolució. El capítol VII regula els mitjans a disposició de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per al correcte exercici de les
seves funcions que han de garantir la seva independència orgànica i funcional i el
capítol VIII estableix els canals a través els que es duen a terme les seves relacions
institucionals.
Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes, d’acord amb l’article
159.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en línia amb el que estableix en matèria de transparència l’article 71.4 del mateix text estatutari, de conformitat amb la
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;
Per tot això, a proposta del Conseller del departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, d’acord amb l’informe del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació
prèvia del Govern,
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Decreto:
Article únic

S’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona,
Carles Puigdemont i Casamajor, president de la Generalitat de Catalunya; Raül
Romeva i Rueda, conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència
Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan
col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública a Catalunya, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 2. Independència orgànica i funcional

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix les
seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a
instruccions jeràrquiques de cap mena.
Article 3. Àmbit d’actuació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública intervé en
relació amb les actuacions i les omissions en matèria d’accés a la informació pública
que duen a terme els subjectes següents:
a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Els ens que integren l’Administració local a Catalunya.
c) L’Administració pròpia d’Aran.
d) Els organismes i ens públics de les administracions a què fan referència les
lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les societats amb participació majoritària o vinculades a les administracions
a què fan referència les lletres a), b) i c).
f) Les fundacions del sector públic de les administracions a què fan referència
les lletres a), b) i c).
g) Les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a
què fan referència les lletres a), b) i c).
h) Els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna de les administracions a què
fan referència les lletres a), b) i c).
i) La resta de subjectes obligats d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici
de la formalització del corresponent conveni, si escau.
Article 4. Adscripció

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscrita al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en
matèria de polítiques de transparència.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

68

BOPC 152
9 de juny de 2016

2. El departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a
l’apartat anterior ha d’oferir la informació i el suport necessari per garantir el compliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i
anàlogues per part de la Comissió.
Article 5. Seu

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública té la seu a la
ciutat de Barcelona, sens perjudici que es pugui reunir a qualsevol altra localitat catalana i d’allò que es preveu per al procediment amb mediació.
Capítol II. Funcions
Article 6. Principis

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir
les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
2. La Comissió en el desenvolupament de les seves funcions ha de ponderar raonadament l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets, els béns i els
interessos protegits per la legislació de transparència i la resta de la legislació vigent.
3. Els actes i acords de la Comissió tenen caràcter tecnicojurídic i han d’ésser
fonamentats en motivacions d’aquesta naturalesa, sense que en cap cas es puguin
fonamentar en criteris d’oportunitat o de conveniència.
4. Els subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació han de col·laborar amb
la Comissió i han de comunicar-li les actuacions fetes per a executar els acords de
mediació i per donar compliment a les resolucions que hagi dictat, les quals tenen
caràcter executiu.
5. La Comissió actua sotmesa a la normativa aplicable a les Administracions
públiques.
Article 7. Funcions

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública vetlla pel
compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l’assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el
compliment i les garanties de l’accés a la informació pública.
2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:
a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l’article
3 relacionats amb el dret d’accés a la informació pública en els termes previstos en
aquest Reglament.
b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les
comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació
pública.
c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la
Llei atribuïda al Síndic de Greuges.
d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa
a l’accés a la informació, sens perjudici de l’adopció de les mesures de coordinació
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental previstes a l’article 59 d’aquest decret.
e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment
del dret d’accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tramitat.
f) Emetre informes en relació amb els conflictes d’atribucions que es puguin suscitar en relació als responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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g) Elaborar estudis i anàlisis per millorar el coneixement de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’accés a la informació a partir de les reclamacions que
hagin estat tramitades per la Comissió.
h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les Administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d’accés a la informació
pública o que, a criteri de l’òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una incidència rellevant.
i) Atendre les consultes que amb caràcter facultatiu i no vinculant puguin formular els subjectes esmentats a l’article 3 sobre la transparència i el compliment i les
garanties del dret d’accés a la informació pública. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte
de reclamació davant la Comissió.
j) Impulsar accions de difusió sobre l’accés a la informació i del sistema de garanties del dret d’accés a la informació per assegurar el seu compliment.
k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreçades als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres
subjectes inclosos a l’article 3, així com a les persones que tenen dret d’accedir a la
informació pública sobre el compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.
l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les reclamacions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per
via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, als efectes previstos per
l’article 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix
les funcions recollides en l’apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuïdes
les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu àmbit
d’actuació, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’impulsar els mecanismes necessaris per garantir l’adequada col·laboració d’acord amb el
que preveu el capítol VIII.
Capítol III. Composició
Article 8. Membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la
determinació del nombre de membres així com la seva designació.
2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o
gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb
més de deu anys d’experiència professional.
3. La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere.
Article 9. Procediment de designació

1. Les persones candidates a ésser membres de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública són proposades pels grups parlamentaris, d’acord
amb el procediment establert pel Parlament i sens perjudici de la facultat d’aquest
d’optar per altres sistemes de proposta de candidats.
2. Abans d’ésser designats els candidats han de comparèixer davant la comissió
parlamentària corresponent per tal que aquesta els avaluï amb relació a les condicions requerides per al càrrec.
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3. Amb caràcter previ a la compareixença, la Comissió parlamentària corresponent pot escoltar el Consell de Governs Locals.
4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública són designats per majoria de tres cinquenes parts dels diputats del Parlament
de Catalunya i nomenats pel president o presidenta de la Generalitat.
5. Sens perjudici de la publicitat que el Parlament faci d’aquesta designació, l’Administració de la Generalitat també en promourà la publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Article 10. Mandat

1. El mandat dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és per un període de cinc anys no renovables.
2. La Comissió es renova parcialment cada dos anys i mig.
3. Els membres de la Comissió es mantenen en el càrrec fins que prenen possessió els nous membres.
4. En el cas de vacant sobrevinguda d’un membre de la Comissió, el president o
la presidenta ho ha de posar en coneixement del Parlament, el qual designa un nou
membre per a la resta del mandat. Els membres de la Comissió que siguin designats
per cobrir una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar,
excepcionalment i per una única vegada, a la seva renovació.
5. Dos mesos abans de la finalització del mandat, el president o la presidenta ha
de comunicar al Parlament de Catalunya que el mandat dels membres de la Comissió és a punt d’expirar.
6. El President o presidenta de la Comissió ha d’informar la persona titular del
departament de l’Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circumstàncies previstes en els apartats 4 i 5 d’aquest article.
Article 11. Dedicació i incompatibilitats

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública han d’exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
2. El càrrec de membre de Comissió resta assimilat a la condició d’alt càrrec a
efectes retributius i protocol·laris i resta subjecte al règim d’incompatibilitats previst
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 12. Pèrdua de la condició de membre

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en perden la condició en els casos següents:
a) Expiració del mandat.
b) Renúncia escrita adreçada al Parlament.
c) Incompatibilitat sobrevinguda.
d) Incompliment greu del deures establerts en l’article 13.2 d’aquest decret, en
l’exercici de les funcions.
e) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
f) Incapacitat permanent.
g) Arribar a l’edat de 70 anys
h) Defunció
2. En el cas que la causa que determini la pèrdua de la condició de membre de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública sigui la prevista a la
lletra d) de l’apartat anterior, l’incompliment ha d’ésser apreciat pel Parlament, prèvia audiència de la persona afectada. Un cop produït el cessament, el Parlament inicia el procés de designació d’un nou membre d’acord amb el que preveu l’article 9.
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Article 13. Drets i deures

1. Constitueixen drets dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública:
a) Exercir les funcions amb plena independència sense rebre cap instrucció o
indicació.
b) Obtenir la informació i el suport necessari per a complir les funcions assignades.
c) Rebre amb l’antelació mínima de quaranta-vuit hores la informació necessària
per poder participar adequadament en les sessions de la Comissió.
d) Participar amb veu i vot en les sessions de la Comissió i, si escau, formular
un vot particular.
e) Proposar les actuacions que considerin necessàries o convenients per garantir
el compliment de les funcions de la Comissió.
f) Rebre la remuneració que correspongui per l’exercici del càrrec.
2. Constitueixen deures dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública:
a) Actuar amb imparcialitat i neutralitat.
b) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d’incompatibilitats.
c) Assistir a les sessions de la Comissió i participar de les deliberacions. Els
membres de la Comissió han d’excusar l’assistència amb l’antelació suficient quan
no hi puguin assistir. La no assistència a tres sessions consecutives o sis d’alternes
durant quatre mesos, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària del
president o presidenta, pot ésser considerada com un incompliment greu dels deures
als efectes del previst a l’article 12.
d) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que se li siguin assignats i
efectuar-ne la ponència en el ple de la Comissió.
e) Participar en l’elaboració de les recomanacions, suggeriments, informes i estudis i accions de formació i difusió que li siguin assignades d’acord amb el previst
a l’article 22.
f) Formar part de les ponències especials que es constitueixin.
g) Abstenir-se en els supòsits establerts en la normativa de procediment administratiu. El membre obligat a abstenir-se ho ha de comunicar, verbalment o per escrit,
al president o presidenta, i no pot participar en l’estudi, deliberació i votació de la
reclamació o assumpte que l’hagi originat.
h) Guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i el contingut de les resolucions fins que no siguin públiques i, sempre, respecte al sentit de les
deliberacions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
i) Guardar reserva sobre qualsevol informació a què hagi tingut accés per raó de
les seves funcions.
3. Els deures indicats en les lletres a), g), h) i i) de l’apartat anterior són aplicables
a tot el personal adscrit a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública.
4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública compten per a l’exercici de les seves funcions amb l’assistència del secretari o
secretària tècnica i del personal adscrit als àmbits d’actuació i a la resta de serveis
de la Comissió.
Capítol IV. Organització
Article 14. Organització de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a
la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està integrada
pels òrgans següents:
a) President o presidenta.
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b) Vicepresident o vicepresidenta, si escau.
c) Ple.
Article 15. President o presidenta

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de nomenar per majoria absoluta del seus membres el president o presidenta. L’elecció del
president o presidenta s’ha de produir cada vegada que la Comissió sigui renovada
parcialment, d’acord amb el que preveu l’article 10.2.
2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:
a) Representar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
b) Nomenament, si escau, del vicepresident o vicepresidenta.
c) Planificar, dirigir i impulsar l’activitat de la Comissió.
d) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir les sessions de la Comissió i moderar
el desenvolupament de les deliberacions i els debats, tot facilitant la integració de les
visions de tots els membres.
e) Visar les actes de les sessions.
f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.
h) Impulsar l’execució del pla anual d’activitats.
i) Elevar a la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a l’article 4 la proposta anual dels mitjans personals i
materials necessaris per a la Comissió per a l’exercici adequat de les seves funcions
i garantir la seva independència orgànica i funcional d’acord amb el que preveu el
capítol V.
j) Elaborar la proposta de pressupost.
3. El president o presidenta pot delegar temporalment en un altre membre de la
Comissió les funcions recollides en les lletres a), c), d) i e).
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment
el president o presidenta, el membre que ocupi la vicepresidència, si n’hi ha. Si no
n’hi ha, substitueix el president o presidenta el membre més antic i, si aquesta condició concorre en més d’un membre, el de més edat entre ells.
Article 16. Vicepresident o vicepresidenta

1. El president o presidenta pot nomenar, entre els membres de la Comissió, un
vicepresident o vicepresidenta.
2. El vicepresident o vicepresidenta pot assumir les funcions recollides en l’apartat 3 de l’article anterior.
Article 17. Ple

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública actua en
ple.
2. Les sessions de la Comissió no són públiques, tret que el ple, per unanimitat i
de forma motivada, acordi celebrar públicament alguna de les seves sessions.
3. Corresponen al ple de la Comissió les funcions següents:
a) Aprovar les resolucions dels procediments de reclamació.
b) Aprovar les directrius per la distribució dels assumptes entre els membres de
la Comissió i les instruccions d’organització i funcionament d’aquesta.
c) Aprovar el pla anual d’activitats.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a
l’exercici adequat de les funcions de la Comissió.
g) Adoptar els criteris, les recomanacions, els suggeriments i els informes esmentats als apartats d), e), f) i h) de l’article 7.2 d’aquest Reglament.
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4. El Ple pot convidar a les persones, òrgans i entitats el coneixement de les quals
sigui rellevant per al correcte exercici de les seves funcions a fer les aportacions que
considerin convenients. Aquestes aportacions s’han de produir en una fase prèvia a
l’inici de la sessió del Ple.
5. Les persones externes a la Comissió que siguin convidades a fer aportacions
d’interès per a la Comissió tenen el deure de reserva i secret propi dels membres
d’aquesta.
Article 18. Secretaria tècnica

1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure designació, a proposta del president o presidenta de la Comissió, entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una antiguitat superior de deu
anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió documental i amb ple respecte
a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
2. La Secretaria Tècnica es configura com una àrea funcional de la Comissió.
3. Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:
a) Actuar de secretari o secretària de les sessions de la Comissió, a les quals assisteix amb veu però sense vot.
b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i estendre
les certificacions corresponents.
c) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l’exercici
de llurs funcions.
d) Impulsar la tramitació del procediment amb mediació i els procediments amb
resolució de la Comissió.
e) Fer el seguiment de l’execució dels acords de mediació i les resolucions de la
Comissió per part dels subjectes inclosos dins dels seu àmbit d’actuació.
f) Garantir la difusió adequada de la informació i l’activitat de la Comissió.
g) Gestionar l’organització i els mitjans personals i materials de la Comissió.
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment
el secretari o secretària tècnica la persona que el president o presidenta designi a
aquests efectes entre el personal funcionari de suport de la Comissió.
5. El secretari o secretària tècnica ha de mantenir una relació permanent de col·
laboració i intercanvi d’informació amb les persones que ocupin càrrecs homòlegs
en institucions o òrgans de les Administracions públiques de Catalunya amb funcions anàlogues a les de la Comissió.
Article 19. Comitè Assessor

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot mantenir reunions periòdiques amb persones externes a través del Comitè Assessor. El
Comitè Assessor està format per persones expertes, especialistes en matèria d’accés
a la informació, gestió documental i arxiu i representants de les Administracions i
altres subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació. Les funcions d’aquest Comitè són proposar recomanacions i suggeriments per a la millora de l’accés a la informació a les administracions i entitats públiques, proposar criteris per a la resolució
dels procediments de reclamació o impulsar estudis i recerques per aprofundir en el
coneixement del règim aplicable a l’accés a la informació.
2. Les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública concreten, si escau, el nombre de membres i el sistema per a la seva designació, les funcions i el funcionament del comitè
assessor.
3. Els membres del comitè assessor no poden percebre dietes o indemnitzacions
per raó de la seva assistència o participació en el Consell.
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Article 20. Regulació interna

1. La Comissió exerceix llurs funcions d’acord amb les normes internes d’organització i funcionament que ella mateixa adopti per desenvolupar el contingut d’aquest Reglament, d’acord amb les previsions que s’hi contenen.
2. La Comissió ha d’adoptar les directrius per la distribució dels assumptes entre
els seus membres i les instruccions necessàries per garantir el seu correcte funcionament.
Capítol V. Funcionament
Article 21. Mitjans electrònics

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública utilitza els
mitjans electrònics en l’exercici de les seves funcions.
2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3
s’han de comunicar amb la Comissió de Garantia a través de mitjans electrònics.
3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la comunicació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les persones
físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les persones
jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.
4. Els procediments amb mediació es poden realitzar a través de mitjans electrònics quan així ho hagi sol·licitat la persona reclamant i sigui acceptat per totes
les parts.
5. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat
de mitjans electrònics que garanteixin l’autenticació i identificació de les persones
i entitats, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos. També ha d’establir mecanismes de
suport a la tramitació electrònica per a les entitats que no en disposin.
Article 22. Convocatòries i quòrum de constitució

1. La convocatòria de les sessions de la Comissió es fa per mitjans electrònics
amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i ha d’anar acompanyada de la
documentació necessària per a l’adequada deliberació i adopció dels acords, sens
perjudici que aquesta documentació estigui disponible telemàticament a través d’un
espai que tingui garantida l’accessibilitat i la seguretat.
2. Per la constitució vàlida de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cal la presència del president o presidenta, o de qui el substitueixi,
del secretari o secretària tècnica o persona que el/la substitueixi i, com a mínim de
la meitat de la resta dels membres de la Comissió.
Article 23. Presa de decisions

1. Els acords de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a la sessió, sens
perjudici de les facultats que es reconeixen a aquests membres als apartats 1 i 2 de
l’article següent.
2. El president o presidenta de la Comissió ha de promoure que els acords que
aprovin criteris, directrius, instruccions i recomanacions s’adoptin per unanimitat
dels seus membres.
3. En cas d’empat el vot del president o presidenta dirimeix els resultats.
Article 24. Acta de les sessions

1. L’acta de la sessió recull els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el
temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut
dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació
succinta del seu parer.
2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular que s’ha d’incorporar al text de l’acord.
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3. Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari o secretària tècnica, amb el vistiplau del president o presidenta.
Article 25. Portal de la Comissió

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de crear
un portal que ha de complir les obligacions de transparència previstes a l’article 6
de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
2. El portal de la Comissió difon, en tot cas, la informació següent:
a) La descripció de la naturalesa i la missió de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública.
b) Les dades de contacte, els canals disponibles per a les persones per a adreçar-s’hi i els requisits que han de complir les comunicacions electròniques d’acord
amb la naturalesa o l’objecte que tinguin en cada cas.
c) L’estructura organitzativa interna de la Comissió, amb la identificació dels
membres i, si escau, dels responsables dels seus òrgans o unitats i llur perfil i trajectòria professionals.
d) Les funcions que té atribuïdes.
e) Les retribucions i les dades dels llocs de treball de les persones que desenvolupen les seves funcions a la Comissió.
f) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa
sobre el règim d’incompatibilitats.
g) La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.
h) La normativa en matèria d’accés a la informació i les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió.
i) Les instruccions, les directives i les recomanacions aprovades per la Comissió.
j) La informació relativa als procediments amb mediació i de resolució ordinària
de les reclamacions, amb indicació dels terminis, el sentit del silenci i els recursos
que es poden interposar amb relació a les resolucions de la Comissió.
k) Els acords adoptats i les resolucions dictades per la Comissió i, si s’escau, els
supòsits en què els seus requeriments hagin estat desatesos pels subjectes obligats.
En aquest darrer cas, la informació no ha d’incloure dades personals i s’ha de suprimir si cessa l’incompliment o si l’obligació de compliment decau en virtut d’una
resolució judicial.
l) Les sentències judicials dictades en relació amb els acords de mediació i les
resolucions de la Comissió.
m) El pressupost i les dades relatives a la seva execució.
n) El cost de les campanyes institucionals que impulsi la Comissió.
o) El cost dels viatges dels membres de la Comissió per l’assistència a les reunions amb altres òrgans i organismes de garantia del dret d’accés a la informació
pública i actes oficials anàlegs.
p) L’agenda oficial del president o presidenta i, si escau, del vicepresident o vicepresidenta, de la Comissió.
q) La informació relativa a la planificació i programació de l’activitat de la Comissió.
r) La memòria d’activitats.
s) El quadre de classificació de la documentació produïda per la Comissió.
t) L’enllaç als organismes i òrgans anàlegs o amb els quals es coordina o col·labora, ordenats temàticament, al Portal de la Transparència de la Generalitat i, si escau,
a altres portals relacionats amb la transparència i l’accés a la informació, així com
als recursos telemàtics a disposició dels ciutadans en aquests àmbits.
u) Qualsevol altra informació que la Comissió determini.
3. En el cas de la informació inclosa en les lletres j) i k), la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
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4. El portal de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
ha d’incloure un avís amb la informació següent:
a) La data de la darrera actualització i la data en què s’ha de tornar a actualitzar
la informació.
b) La reutilització lliure de la informació sotmesa a les condicions previstes a
l’article 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
c) El nom del fitxer, amb la indicació de l’òrgan responsable, on s’integren les dades personals facilitades en ocasió de les comunicacions i reclamacions que s’adrecen a la Comissió, així com la indicació del responsable del fitxer i del lloc i els mitjans disponible per a la persones interessades a exercir, si s’escau, els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
d) Els límits aplicables a les obligacions de transparència.
e) Els canals perquè les persones es puguin adreçar a la Comissió.
5. El portal de la Comissió s’integra al Portal de la Transparència.
6. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública difon a través del seu portal les preguntes més freqüents relacionades amb el compliment i la
garantia de l’accés a la informació pública.
Article 26. Publicitat dels acords i les resolucions

1. Els acords i les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública s’han de publicar en el seu portal en el termini màxim de quinze
dies, un cop hagin estat notificats a les persones interessades i als subjectes inclosos
a l’article 3 afectats.
2. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen prèvia dissociació de
les dades personals o de la informació que es trobi afectada per un límit d’acord amb
el que preveu l’article 25 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern. La Comissió s’ha de pronunciar sobre l’abast de
l’accés parcial a la informació pública i ha de garantir la reserva de la informació
afectada.
3. Els acords de mediació i les resolucions de la Comissió no incorporen la informació objecte de la reclamació.
4. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen al seu portal ordenats
temàticament i cronològicament perquè siguin fàcils de localitzar indicant particularment els acords i les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolució de futures reclamacions. L’ordenació dels acords i les resolucions ha de seguir el
quadre de classificació documental corporatiu, si se’n disposa, i ha d’incorporar els
índexs o les guies de consulta corresponents.
5. El portal de la Comissió incorpora un cercador d’acords i resolucions.
Article 27. Memòria d’activitats de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’elaborar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació
de l’accés a la informació a Catalunya.
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de presentar en un acte públic la memòria d’activitats al Parlament i al Síndic de Greuges
en el termini de dos mesos des de la seva aprovació.
3. La Comissió de Garantia ha de trametre la memòria d’activitats al Govern,
a les administracions locals catalanes i al Consell de Governs locals, a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.
4. La Comissió ha de vetllar perquè el contingut de la memòria d’activitats arribi
a totes les persones interessades en matèria d’accés a la informació pública.
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Article 28. Canals de comunicació

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de posar
a disposició de les persones els mecanismes de comunicació necessaris per facilitar
la seva col·laboració en el funcionament i l’activitat de la Comissió i contribuir al
compliment de la normativa d’accés a la informació pública a través de l’enviament
de propostes i suggeriments.
Capítol VI. Procediment
Secció 1a. Principis generals
Article 29. Objecte

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes.
3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.
Article 30. Legitimació

Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública:
a) Les persones sol·licitants d’accés a la informació pública a qui se’ls ha denegat
totalment o parcialment l’accés a la informació pública per resolució expressa d’un
dels subjectes inclosos dins l’àmbit d’actuació de la Comissió.
b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució expressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.
c) Les persones a qui se’ls ha denegat l’accés a la informació per acte presumpte
per la concurrència d’algun dels límits establerts a la legislació vigent.
d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per
l’accés a la informació pública.
e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela
dels drets, béns o interessos protegits per l’ordenament jurídic.
Article 31. Interposició de les reclamacions

1. Les reclamacions s’interposen per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible, amb l’ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d’identificació que s’estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en que s’indica:
a) La identitat de la persona reclamant i una adreça de contacte, preferentment
electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la Comissió i la persona reclamant.
b) La resolució objecte de reclamació.
c) La raó de la reclamació.
d) Si escau, la sol·licitud de mediació.
2. Les persones físiques també poden presentar la reclamació per qualsevol dels
mitjans que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o preceptes que els substitueixin o despleguin.
3. El termini per a la resolució del procediment comença a comptar en la data en
què la reclamació té entrada al registre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública, sens perjudici de la suspensió procedent en cas de requeriment d’esmena.
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Article 32. Termini

1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de:
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública.
b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
c) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una
resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del
termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant
la jurisdicció contenciosa administrativa.
d) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter preferent.
2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials.

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de verificar la sol·licitud i pot acordar, si escau cas, la inadmissió de la reclamació o sol·licitar
a la persona reclamant que esmeni la sol·licitud.
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui
per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits
establerts per l’article 33 i la persona interessada, previ requeriment, no esmeni la
reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de motivar
la inadmissió i l’ha de comunicar a la persona reclamant.
3. La Comissió comunica l’admissió de les reclamacions a les persones interessades, així com la informació bàsica sobre els procediments disponibles, els tràmits
que els integren i els terminis per acomplir-los.
4. La Comissió comunica la reclamació a l’òrgan o entitat que va dictar la resolució impugnada i li sol·licita una còpia completa i ordenada de l’expedient, un informe sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser
rellevants per a la resolució del procediment de reclamació. La documentació, l’informe i la resta d’informació sol·licitada s’han de trametre a la Comissió en un termini màxim de quinze dies.
5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de les normes relatives a la protecció de dades, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.
6. La Comissió pot demanar a l’òrgan o entitat afectat les informacions que hagin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la resolució de
les reclamacions, amb l’adopció de les mesures corresponents per garantir la reserva
d’aquestes informacions, en la mesura que aquesta reserva sigui exigible. En el cas
d’informació especialment sensible, l’òrgan o entitat afectada pot proposar de manera suficientment motivada que els membres de la Comissió de Garantia o el personal
de suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criteris per
identificar la informació especialment sensible a aquests efectes.
7. La sol·licitud de dades, informes o d’altra informació permet ampliar el termini per resoldre fins a un màxim de 15 dies més, d’acord amb allò que estableix l’article 42.9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual cosa ha d’ésser notificada a totes les parts abans
que conclogui el termini per a resoldre. La manca de tramesa de la informació o la
no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta con-
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tinuï la tramitació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que resultin
procedents.
Article 34. Drets de terceres persones

1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot
afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés,
la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que estimin oportuns en defensa dels seus drets o interessos.
2. Si en la tramitació del procediment per l’exercici del dret d’accés hi ha hagut oposició de terceres persones, l’accés a la informació no pot tenir lloc fins que
hagi finalitzat el procediment de reclamació i una vegada transcorregut el termini
per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en
cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures
cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte
administratiu.
3. La Comissió ha comunicar en el termini màxim de cinc dies a l’òrgan o entitat
responsable de la resolució d’accés a la informació la interposició de la reclamació.
Article 35. Tramitació de les reclamacions

La tramitació de les reclamacions es pot fer mitjançant els procediments següents:
a) Procediment amb mediació.
b) Procediment amb resolució.
Secció 2a. Procediment amb mediació
Article 36. Principis de la mediació

El procediment amb mediació ha de garantir els següents principis:
a) Voluntarietat. Les persones sol·licitants i les terceres persones afectades són
lliures d’acollir-se al procediment amb mediació i també de desistir-ne en qualsevol
moment. L’Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l’accepten.
b) Imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora exerceix la seva funció amb
imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora ha de garantir la igualtat entre totes
les parts del procediment amb mediació.
c) Confidencialitat. Les persones que intervenen en el procediment amb mediació no poden revelar cap informació que coneguin en el desenvolupament del procediment amb mediació.
d) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe.
Article 37. La persona mediadora

1. La persona mediadora és l’encarregada de facilitar el diàleg i la comunicació
entre les parts del procediment amb mediació i d’ajudar-les a què arribin a acords
sobre l’accés a la informació.
2. La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts tinguin la informació i
l’assessorament necessari per tal que puguin assolir els acords de manera lliure i
conscient.
3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’acord amb el que preveuen les
seves normes internes.
4. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de
deliberació o proposta d’acord que posi fi al procediment amb resolució de la Comissió.
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5. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol moment per la manca de col·laboració de la persona sol·licitant o de les terceres persones afectades o quan consideri que no és possible assolir un acord entre les parts.
El tancament d’aquest procediment s’ha de comunicar a totes les parts, de forma
autònoma o quan se’ls informa de l’inici del procediment de resolució, d’acord amb
l’article 46 d’aquest Reglament.
Article 38. Lloc de realització de la mediació

Les sessions de mediació es poden realitzar als llocs següents:
a) A la seu de la Comissió.
b) A la seu del subjecte afectat per la reclamació, si així ho accepten les parts i
es garanteixen la neutralitat i imparcialitat inherents al procediment amb mediació.
c) A través de mitjans electrònics, sempre que es garanteixi l’autenticació i identificació de les persones i els subjectes participants, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos, i d’acord amb allò que preveu l’article 23 d’aquest Reglament.
Article 39. Inici de la mediació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’informar a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades sobre el procediment
amb mediació. Aquesta informació, que ha d’ésser inclosa al portal de la Comissió,
ha d’adjuntar el manual que, a tal efecte, elabori la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública
2. La persona reclamant i les parts afectades poden sol·licitar tramitar la reclamació mitjançant el procediment amb mediació:
a) En la sol·licitud de reclamació.
b) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de l’admissió de la reclamació.
c) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de la reclamació als tercers
afectats.
3. Els serveis competents de la Comissió han de comunicar la sol·licitud de mediació a l’Administració i a les altres persones interessades, les quals disposaran de
cinc dies per acceptar el procediment amb mediació.
4. Quan hi hagi una pluralitat de persones afectades, la persona mediadora pot
proposar que es nomeni un representant.
Article 40. Sessió de mediació

1. La sessió de mediació pot finalitzar amb acord, sense acord però convocant
una nova sessió o sense acord donant per finalitzat el procediment amb mediació.
2. L’acta de la sessió de mediació ha de recollir de manera clara i concisa, si n’hi
ha, els acords assolits. L’acta de la sessió de mediació ha de ser signada per les parts.
3. La sessió de mediació s’ha de realitzar en el termini de deu dies des de l’acceptació de la mediació per les parts.
Article 41. Acord de mediació

1. L’acord de mediació ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Abast de l’accés a la informació.
b) Termini per al compliment.
c) Condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
2. L’acord de mediació no pot ésser contrari a l’ordenament jurídic.
3. L’acta que reculli l’acord ha de ser signada per la persona reclamant, per l’òrgan o entitat afectada i, si escau, per les terceres persones que hagin participat en el
procediment amb mediació.
4. En els supòsits en què s’assoleixi un acord, la Comissió dicta una resolució per
la qual es disposa que l’acta final de mediació sigui executada en els termes i terminis previstos i es declara conclòs el procediment. Aquesta resolució s’ha de dictar en
Fascicle tercer
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el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació, sens perjudici de la
suspensió del termini per resoldre durant el temps que duri la mediació.
Secció 3a. Procediment amb resolució
Article 42. Inici del procediment amb resolució

El procediment ordinari amb resolució s’inicia en els casos següents:
a) Quan la persona reclamant o les terceres persones afectades no sol·liciten o no
accepten la mediació.
b) Quan les parts del procediment amb mediació no assoleixen un acord en el
termini d’un mes des què s’ha acceptat el procediment amb mediació.
Article 43. Tramitació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’ordenar l’inici del procediment amb resolució.
2. La Comissió informa a les persones interessades de l’inici del procediment de
resolució, del termini màxim de resolució i del sentit del silenci, així com del seu
dret a presentar les al·legacions que estimin convenients i els trasllada la documentació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el cas de
terceres persones afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació.
La comunicació a les persones interessades i, si escau, a terceres persones interessades, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la
tramitació del procediment.
3. La persona reclamant i les terceres persones afectades poden presentar en el
termini de deu dies les al·legacions i els documents que estimin oportuns en defensa
dels seus drets i interessos.
4. Les parts no poden aportar al procediment amb resolució cap informació o
opinió que hagin conegut en el si del procediment amb mediació, excepte que hi
hagi acord al respecte.
5. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les dades que consideri necessaris per fonamentar la seva resolució a les entitats o les persones que puguin aportar una informació adequada per a la millora de la qualitat
de la resolució.
6. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha fonamentat en la protecció de
dades personals, la Comissió ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.
7. Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d’audiència i per la recepció dels
informes, el membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública a qui correspongui, amb la intervenció de la unitat de tramitació i assessorament jurídic, ha de redactar la proposta de resolució i l’ha d’elevar a la consideració
del ple en el termini de 15 dies.
Article 44. Resolució de la reclamació

1. La resolució de la reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment
o parcial, la sol·licitud de reclamació, anul·lant, totalment o parcial, la resolució objecte de la reclamació.
2. La resolució ha d’ésser motivada i s’ha de basar en l’aplicació de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i en la resta de l’ordenament jurídic.
3. En el cas que la resolució estimi, totalment o parcial, la reclamació ha d’indicar com a mínim l’abast de l’accés a la informació, el termini per al compliment i les
condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
4. La resolució s’ha de notificar a la persona reclamant, a l’òrgan o entitat afectada i a totes les terceres persones afectades que hagin participat en el procediment.
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Article 45. Termini i sentit del silenci

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dictar i notificar la resolució en el termini de dos mesos des de la presentació de reclamació.
2. El termini establert en l’apartat 1 d’aquest article pot ser ampliat fins a un màxim de quinze dies en el cas que s’hagin demanat informes o dades d’acord amb el
que estableixen els articles 35 i 46 d’aquest Reglament. La Comissió ha de comunicar les ampliacions que acordi a totes les parts abans que conclogui el termini per
a resoldre.
3. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini establert en els apartats
anteriors, es pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resoldre-la expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació
al sentit del silenci.
Article 46. Recurs contra la resolució de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública

Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública únicament es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Secció 4a. Execució dels acords de mediació i de les resolucions
Article 47. Formalització de l’accés

1. L’acord de mediació o la resolució han d’indicar l’abast, el termini i la forma
de l’accés a la informació.
2. En el cas de tramitació de la reclamació pel procediment de resolució, si en
el procediment de resolució hi hagués hagut l’oposició de terceres persones, l’accés
a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per
a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas
que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acord o
la resolució.
Article 48. Seguiment

Les administracions públiques i els subjectes inclosos en l’article 3 han de comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actuacions dutes a terme per executar els acords de mediació i per a donar compliment a
les resolucions dictades per la Comissió, en el termini dels quinze dies següents a
que els hagin estat comunicats.
Article 49. Incompliment

1. En cas d’incompliment de l’acord de mediació o de les resolucions de la Comissió en el termini establert en cada cas, les persones interessades ho poden comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública perquè
aquesta en requereixi el compliment.
2. La desatenció dels requeriments de la Comissió pot donar lloc a l’exigència
de responsabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquest
efecte, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents
per a ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa referència l’article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
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Secció 5a. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions

1. Els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador
previst al capítol II títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i els òrgans competents per instruir-lo
poden sol·licitar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
un informe per contribuir a la determinació del subjecte responsable de les infraccions tipificades.
2. La sol·licitud d’informe ha d’incorporar una exposició dels fets imputats, la
infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre els
quals se sol·licita el pronunciament de la Comissió. La sol·licitud d’informe també
ha d’aportar la normativa reguladora de l’organització administrativa i els actes que
hagin pogut incidir en la titularitat o l’exercici de la competència controvertida.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’emetre
l’informe en el termini de quinze dies.
Capítol VII. Mitjans
Article 51. Suficiència de mitjans

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar dels mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l’exercici correcte de les seves funcions amb independència orgànica i funcional.
2. El Govern ha de dotar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública dels mitjans personals i materials necessaris per garantir la seva independència orgànica i funcional en l’exercici de les seves funcions.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, la Comissió proposa anualment
els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat en funció de les reclamacions tramitades i de l’activitat desenvolupada. La Comissió pot adoptar una instrucció amb els indicadors a seguir per definir la proposta.
4. La Comissió, a través del seu president o presidenta, formula davant del departament de l’Administració de la Generalitat esmentat a l’article 4 la proposta anual
de mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici adequat de les seves funcions.
5. La Comissió realitza la proposta dels mitjans d’acord amb el calendari fixat
per les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Article 52. Mitjans econòmics

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen
les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat.
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de
Catalunya.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització
dels mitjans provinents de la seva Administració.
Article 53. Mitjans personals

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar del personal suficient per a l’exercici correcte de les seves funcions, el qual
s’organitza d’acord amb les directrius del president o presidenta de la Comissió.
2. Els llocs de treball a la Comissió consten a la relació de llocs de treball del
departament esmentat a l’article 4, amb la naturalesa, la denominació, el nombre de
places per grups i nivells, la forma de provisió i la resta d’elements que cal inclou-
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re-hi, determinats d’acord amb la normativa aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Article 54. Mitjans materials

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar de l’espai, els mitjans tècnics i els recursos documentals suficients per poder
dur a terme correctament la seva activitat i per poder tramitar adequadament els
procediments.
2. El règim patrimonial de la Comissió és el que estableix la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
3. El règim jurídic de contractació de la Comissió és el que estableix la legislació
de contractes del sector públic.
Capítol VIII. Relacions Institucionals
Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens
locals

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona
amb l’Administració de la Generalitat per mitjà del conseller o consellera responsable del departament esmentat a l’article 4.
2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb resolució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de la
unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea
la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona
amb els ens locals mitjançant el president de la corporació, tret que designin un altre
òrgan o unitat per canalitzar la comunicació amb la Comissió.
4. La resta de subjectes inclosos a l’article 3 han d’identificar la persona, unitat o
òrgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública. En el seu defecte, la Comissió es comunica amb el seu màxim
responsable.
Article 56. Coordinació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir
l’aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.
Article 57. Relacions amb els organismes de garantia del dret d’accés a
la informació pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot col·laborar amb altres organismes de garantia del dret d’accés a la informació pública i amb
altres organismes amb funcions anàlogues.
Disposicions addicionals
Única. Indicació de la via de reclamació davant la Comissió

La notificació de les resolucions adoptades per les administracions públiques o
pels altres subjectes inclosos a l’article 3 en matèria de dret d’accés a la informació
pública han d’indicar a les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública,
amb la informació complementària que correspongui.
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Disposicions transitòries
Primera. Mandat inicial dels membres de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública

1. La primera renovació parcial dels membres de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública es realitza en finalitzar el mandat de cinc anys.
2. Dos mesos abans de finalitzar el mandat dels primers membres de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’ha de realitzar un sorteig per
determinar els dos membres que continuaran en el càrrec.
3. En el cas que el president finalitzi el seu mandat, d’acord amb el procediment
establert en l’apartat anterior, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’escollir un nou president d’acord amb el procediment previst a
l’article 15.
Segona. Revisió i adaptació de mitjans

Una vegada hagi transcorregut un any des de la primera constitució efectiva de
la Comissió, i a proposta d’aquesta, el departament esmentat a l’article 4 d’aquest
Reglament, ha de revisar l’adequació dels mitjans adscrits a la Comissió i el seu model organitzatiu, a la vista de les dades i els indicadors objectius de la seva finalitat,
amb la finalitat d’adaptar-los, si escau, a les seves necessitats, supòsit en el qual s’ha
de procedir a tramitar les propostes de modificació que corresponguin davant els
òrgans competents.
Índex de la documentació que forma part de l’expedient SIG16EXI0665
de l’Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament de
Catalunya del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, adoptat
en la sessió de Govern de data 31 de maig de 2016

1. Dictamen 311/2015, de 23 de setembre, de la Comissió Jurídica Assessora,
adoptat en sessió de data 23 de setembre, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
2. Nota elaborada per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública, de data 18 de gener de 2016, en relació amb el projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública.
3. Memòria sobre el dictamen 311/2015,de 23 de setembre, de la Comissió Jurídica Assessora, signada en data 11 de maig de 2016 pel Secretari de Transparència
i Govern Obert.
4. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 20 de maig de 2016.
N. de la r.: La documentació tramesa pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
256-00013/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 29083 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització 8/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 236/X del Parlament.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 1 de juny de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 10.06.2016 al 23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya
360-00008/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe sobre la seguretat privada a Catalunya (reg. 29226).
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.
A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre la seguretat privada a Catalunya, en el qual he
recomanat a l’Administració Catalana que defineixi millor el paper de la seguretat
privada dins el model de seguretat de Catalunya i que concreti els mecanismes de
col·laboració entre la seguretat pública i la privada, entre d’altres.
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Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us
saludo atentament,
Cordialment,
Barcelona, 3 de juny de 2016
Rafael Ribó, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2016, sobre les
despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari,
corresponent al 2013
258-00009/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 29084 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització 9/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, exercici 2013.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 1 de juny de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 10.06.2016 a l’01.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.
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4.

Informació

4.48.

Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
395-00017/11
SOL·LICITUD: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC
Reg. 29007

D’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament i d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.
A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix
l’article 70.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup següent: Intergrup de suport a la bicicleta.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS; Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s;
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP
CSP; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 29113 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a l’intergrup:
Intergrup: Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
Alta: Magdalena Casamitjana i Aguilà
Baixa: Josep Maria Forné i Febrer
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11
DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 28781; 29102 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Reg. 28781
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el represen4.48. Intergrups parlamentaris

89

BOPC 152
9 de juny de 2016

tant del Grup Parlamentari Socialista a l’intergrup per Palestina és el diputat Ferran
Pedret i Santos.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
Reg. 29102
A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 70
del Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari
de Catalunya Sí que es Pot a l’Intergrup per Palestina és la diputada Jéssica Albiach
Satorres.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11
DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 28780; 29103; 29104 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Reg. 28780
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari Socialista a l’intergrup sobre el Drets col·lectius dels pobles és el diputat Ferran Pedret i Santos.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
Reg. 29103
A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica
que el representant del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a l’Intergrup
sobre els Drets Col·lectius dels Pobles és el diputat Albano Dante Fachin Pozzi.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 29104 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Reg. 29104
A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a l’intergrup:
Intergrup: Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels Pobles
Alta: Josep Maria Forné i Febrer
Baixa: Magdalena Casamitjana i Aguilà
Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/XI, sobre el moment històric
excepcional
390-00019/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 29259 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment dels punts 3 i 5 de la Moció 19/XI, sobre el moment històric
excepcional (tram. 390-00019/11), us informo, amb els documents annexos, de les
actuacions que s’han portat a terme des del Govern.
Barcelona, 3 de juny de 2016
Neus Munté i Fernàndez, conseller de la Presidència
Informe de compliment. Moció 19/XI del Parlament de Catalunya, sobre
el moment històric excepcional

Aquest informe té per objectiu donar compliment al punt 3 de la Moció 19/XI del
Parlament de Catalunya. Detalla les actuacions dutes a terme en 9 àmbits d’actuació
sobre els quals el Govern ha d’actuar amb l’objectiu de blindar els drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions estatals.
Les mesures van des de la pobresa energètica fins a les persones refugiades, passant per la salut, l’educació, l’habitatge, entre d’altres. Tot seguit es presenta l’informe de seguiment i algunes de les properes passes que es preveuen portar a terme en
els mesos següents.
1. Pobresa energètica
El Govern ha desplegat diverses mesures per tal de garantir que cap persona no
es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, gas i electricitat a les persones i famílies en risc d’exclusió social. Concretament:
– S’han elaborat i aprovat els protocols d’aplicació de la Llei 24/2015 adreçat als
serveis socials municipals i s’han publicat a la web de l’Agència Catalana de Con4.50.02. Compliment de mocions
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sum. Aquests protocols es van elaborar des dels organismes implicats del Govern i
es van consensuar amb les entitats municipalistes (Associació i Federació de Municipis). En aquests moments s’està actualitzant i revisant els protocols per tal de millorar-los i publicar-los a través d’una nova norma.
Els protocols estableixen que les empreses subministradores estan obligades a
comunicar els drets de les persones en situació vulnerabilitat respecte a l’accés al
subministrament dels serveis.
– Es destinarà l’import de la recaptació de les sancions derivades de les infraccions comeses per les empreses en relació als talls indeguts, al pagament del deute
pendent dels subministraments de serveis bàsics de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica (aquesta mesura està inclosa a la Llei de d’acompanyament
dels pressupostos i estarà en vigor quan l’esmentada llei s’aprovi).
– Es continuen les converses per tal d’assolir la signatura dels convenis amb
l’empresa d’aigües de Barcelona i amb Sorea.
– Es preveu que el mes de juny de 2016 estigui a punt la línia d’ajuts o aportacions per a les persones en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de cancel·lar
deutes pendents derivats de l’impagament de factures del subministrament de serveis bàsics.
– El Govern va aprovar el 17 de maig la creació de la Taula d’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, com a òrgan col·legiat que fusiona la
Taula sobre desnonaments i la Taula sobre la pobresa energètica i permetrà desplegar mesures urgents per a persones afectades per desnonaments i fer front a casos
de vulnerabilitat energètica.
2. Habitatge
En aquest àmbit el Govern està impulsant tot una sèrie d’actuacions per garantir
el dret a l’habitatge i evitar els desnonaments. Unes de les més recents són els treballs d’elaboració del decret-llei sobre emergència social que permetrà esquivar la
suspensió de determinats articles sobre emergència habitacional de la Llei 24/2015,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, que ha decretat el Tribunal Constitucional en resposta al recurs interposat pel Govern de l’Estat.
Entre d’altres mesures adoptades, destaquen:
– Adaptació del Reglament de la Mesa d’Emergències a la Llei a nivell de Catalunya, que prioritza de la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos
de les meses d’emergències, i en especial a aquelles famílies amb infants a càrrec.
– Inici dels treballs de modificació dels reglaments de les meses d’emergència
municipals per a adaptar-los a la Llei 24/2015. En aquest sentit, s’han enviat cartes
als ajuntaments amb mesa pròpia per tal que adaptin el reglament a les prescripcions
de la Llei, en la línia que ja ho ha fet l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
– Nou instrument de captació d’habitatges del parc privat per a acomplir l’obligació de reallotjament adequat, en les situacions en què no es disposi ni de parc públic
ni d’habitatges de les entitats financeres.
– Convenis de cessió voluntària d’habitatges buits per a donar cobertura als casos ordinaris de Mesa d’emergència. S’ha aconseguit la cessió voluntària de 1.860
habitatges buits propietat d’entitats financeres i grans tenidors, que s’estan posant
en servei per a atendre casos d’urgència. S’està treballant per a ampliar el nombre
d’habitatges cedits voluntàriament a través de nous convenis amb entitats financeres
i grans tenidors.
– S’han elaborat guies i protocols sobre la Llei 24/2015 adreçats a ajuntaments,
entitats financeres i grans tenidors, ciutadans, en un treball realitzat conjuntament
amb les entitats promotores de la ILP que va donar lloc a la Llei, les entitats municipalistes i altres agents implicats en la seva aplicació.
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– S’ha posat a informació pública el reglament que regula la comissió de sobreendeutament per tal d’iniciar el sistema de cancel·lació de deutes per sobreendeutament a persones físiques a què fa referència la Llei 24/2015.
– Ampliació del parc de lloguer social, amb un mínim de 260 habitatges a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte per part de la Generalitat, als quals cal
afegir aquells habitatges cedits per entitats financeres i grans tenidors, o les promocions que es puguin posar en marxa al llarg de l’any.
– Reforç dels ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge, en la línia seguida en els
darrers anys, quan s’ha passat dels 50 MEUR destinats a prestacions socials d’habitatge el 2012 a 81 MEUR el 2015 i una previsió de 100 MEUR per a l’exercici de
2016.
– Treball conjunt per l’elaboració d’una norma alternativa a la llei 24/2015, que
s’està portant a terme en estreta col·laboració amb el grup promotor i els grups parlamentaris per a assolir el màxim consens possible al voltant de la nova llei.
– Destinació íntegra a polítiques d’habitatge dels ingressos obtinguts per l’impost sobre els habitatges buits, fonamentalment a l’adquisició d’habitatges destinats
a l’ampliació del parc de lloguer social.
– Reforç del paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges públics provinents de la mesa d’emergències, com posa de manifest la signatura el passat mes de març d’un conveni de cessió d’habitatges amb la Taula del Tercer Sector
Social que preveu passar dels 244 habitatges actualment cedits a les entitats a 500
a finals de l’any 2017.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el Govern té per objectiu garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública, per mitjà del Servei Català de la Salut, a totes
les persones que viuen a Catalunya.
Per això, actualment és d’aplicació la Instrucció 08/2015 d’accés a l’assistència
sanitària de cobertura pública del CatSalut, emesa pel Servei Català de la Salut, als
ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats
o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut (SNS), que estableix que les persones
sense accés a l’assistència pública que estiguin empadronades a Catalunya, a partit
del tercer mes d’empadronament tindran accés a la cartera bàsica i suplementaria
de serveis del SNS.
Amb tot, per tal de garantir l’assistència de la població que no tindria cobertura
a través de la Instrucció 08/2015, el CatSalut va signar un conveni amb la Creu Roja
per facilitar l’accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat.
El 22 de març, el Govern va aprovar l’inici de la tramitació de l’aprovació de la
llei d’accés universal a l’assistència sanitària, que garantirà que tots els residents a
Catalunya tinguin accés immediat a tota la cartera de serveis de la sanitat pública i
que es preveu trametre al Parlament el 3r trimestre de 2016.
El redactat de l’Avantprojecte de llei està molt avançat i ja s’han iniciat els tràmits per ser aprovat pel Govern. L’1 de juny s’ha publicat al DOGC i s’ha posat a
informació pública durant un període de 15 dies i, en paral·lel, ja s’ha començat a
treballar en el reglament que desenvoluparà la Llei.
Pel que fa als nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària el Govern, seguint diversos mandats del Parlament, no ha convocat nous concursos per a
les gestió d’equips d’atenció primària.
4. Educació
L’objectiu del Govern sempre ha estat preservar la Llei d’Educació de Catalunya,
tant pel que estableix en matèria de llengua com pel seu contingut.
El Govern de la Generalitat s’ha oposat en tot moment a l’aplicació de la Llei
Orgànica 8/2013 per la millora de la qualitat educativa (LOMCE), i ha participat
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activament en les Conferències Sectorials d’Educació convocades pel Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, i s’ha coordinat amb altres Comunitats Autònomes
amb un debat intens per evitar la seva aplicació. Actualment:
– Els Consells Escolars mantenen les competències de la Llei d’Educació de Catalunya: són els òrgans col·legiats als quals se’ls consulta preceptivament el projecte
educatiu del centre, la programació general anual, participen en el nomenament o
cessament del director, intervenen en l’admissió d’alumnes, els acords amb tercers,
entre d’altres.
– D’acord amb la normativa vigent l’ensenyament de la Religió i la seva alternativa (Àrea d’Educació en Valors Socials i Cívics –a primària– i Cultura i Valors
Ètics –a secundària-) tenen caràcter optatiu per als alumnes i les seves famílies, són
d’oferta obligatòria per al centres, i són avaluables.
– Sobre la matèria de filosofia, no hi ha hagut cap pas enrere. A Batxillerat es
mantenen les mateixes hores lectives (2 hores a 1er i 3 hores a 2on) i, a més, com a
novetat s’oferirà a 4rt d’ESO com a optativa.
– Es garanteix el currículum de música i plàstica en l’ensenyament obligatori.
– No s’estan fent les proves d’avaluació de la LOMCE: els alumnes catalans estan realitzant les proves segons els criteris de la Llei d’Educació de Catalunya, tal i
com s’ha fet en els darrers 10 anys.
– El model directiu a Catalunya no dóna poder absolut al director: la Llei d’Educació de Catalunya defineix les funcions del Claustre de professors amb totes les
competències i decisions en l’àmbit pedagògic.
– No s’ha signat el conveni per a la implantació de la Formació Professional
Bàsica. En lloc de seguir el model de la LOMCE que preveia la substitució dels
Programes de qualificació professional inicial (PQPI) pels nous cicles de formació
professional bàsica, a Catalunya s’ha mantingut el model propi i s’han implantat els
Programes de Formació i Inserció, no previstos per la LOMCE, que donen continuïtat a tota l’oferta existent amb anterioritat.
De tots aquests punts, es farà un desplegament amb caràcter transitori i puntual
d’aquells aspectes que puguin afectar a la seguretat jurídica dels centres tenint com
a referència la Llei d’Educació de Catalunya.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que va ser admès a tràmit el juliol de 2015 i que comptava amb l’aval del Consell de Garanties Estatutàries. De fet, el Consell va considerar 9 preceptes de la Llei
com a inconstitucionals i que poden vulnerar els drets fonamentals.
Aquesta és una llei estatal sobre la qual la majoria de partits polítics al Parlament
s’hi van oposar: la Llei es va aprovar a les Corts Generals amb el vot contrari de la
majoria de forces polítiques (excepte PP).
Donat que l’esmentat text legislatiu presenta preceptes ambigus, s’aplicarà sempre d’acord amb el sentit més favorable a la interpretació dels drets fonamentals.
Recentment, a més, a proposta d’ERC i amb els únics vots en contra del PP, el
Congrés ha aprovat una proposició no de llei per derogar aquesta Llei orgànica.
6. Administracions locals
El Govern proporciona tot el suport necessari perquè les administracions catalanes puguin exercir les seves competències amb plenes garanties. Per aquest motiu,
es preveu reforçar els espais de trobada i coordinació amb les administracions locals
amb l’objectiu d’afrontar els reptes de país de forma conjunta.
En aquesta línia de defensa i treball conjunt, es preveu:
– Aplicació de normatives de l’àmbit local catalanes amb consens del món local.
– Organització del Congrés del Món Local, previst per al proper hivern.

4.50.02. Compliment de mocions

94

BOPC 152
9 de juny de 2016

7. Persones refugiades
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el Govern està jugant un paper proactiu i de coordinació amb totes les institucions i entitats implicades, deixant de banda les limitacions competencials existents.
– Es refermarà una interlocució tècnica amb l’ACNUR amb l’objectiu d’explorar
noves vies de col·laboració. En aquest sentit, el 15 de març de 2016 ja es va comunicar a la Delegació d’ACNUR a Espanya la disponibilitat d’acollir a Catalunya persones refugiades de forma immediata.
– Es realitzarà un mapeig d’altres organismes internacionals rellevants en aquest
àmbit d’actuació.
– El 15 de març de 2016 el president de la Generalitat va enviar una carta al
Comissari de Migració, Afers Interns i Ciutadania de la Comissió Europea transmetent la disponibilitat d’acollir a Catalunya 1.800 persones refugiades de forma
immediata i el treball que s’està fent per arribar a la fita de 4.500 persones el més
aviat possible.
– En el marc del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, l’òrgan
d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques
catalanes i de les entitats i les organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya,
s’ha portat a terme:
• Aprovació per unanimitat d’una declaració on, entre d’altres qüestions, s’anuncia la voluntat del Govern de la Generalitat i de les administracions locals d’impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que participen,
tota mena d’accions orientades a garantir el compliment del dret internacional i la
dignitat de les persones refugiades.
• Elaboració de la web d’acollida adreçada tant al propi col·lectiu de persones refugiades com a tècnics municipals.
• Acord d’un text consensuat sobre el refugi que contempla diferents aspectes des
de la perspectiva de la sensibilització, el repartiment competencial, la reivindicació
i la solidaritat.
• S’està elaborant una campanya de sensibilització que es realitzarà properament.
• Posada en marxa de l’Inventari de Recursos.
• Realització de diferents activitats vinculades amb l’ensenyament, la gent gran,
la infància, entre d’altres.
• Estudi de tots els mecanismes jurídics que facin possible facilitar la protecció
internacional així com elaborar propostes de reforma i millora de la Llei 12/2009,
de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària. També s’estan analitzant les perspectives de desplegament reglamentari de la pròpia Llei i de
la transposició de la normativa europea d’asil aprovada el juny del 2013, en concret
les Directives d’Acollida i Procediment.
8. Dret a l’avortament
El govern dóna compliment al que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 48.f).
Segons l’article esmentat: «Les administracions públiques de Catalunya competents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs competències respectives, per a garantir de manera integral la salut afectiva, sexual i reproductiva, han de:
f) Garantir que les dones puguin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, per mitjà dels centres de la xarxa sanitària de responsabilitat pública, segons
la normativa vigent».
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
El projecte de llei de pressupostos per al 2016 inclou 285 M€ destinats a finançar
el «Pla de xoc social», que es distribueixen entre els departaments següents:
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– Treball, Afers Socials i Famílies (120 M€): Renda mínima d’inserció, increment de places residencials per a gent gran o persones amb discapacitat, entre d’altres.
– Salut (103 M€), principalment a reduir les llistes d’espera.
– Ensenyament (32 M€), per a beques menjador, transport escolar o reforç en
centres de màxima complexitat.
– Habitatge (10 M€), per a emergència en l’habitatge i plans d’acció comunitària.
– Pobresa energètica (10 M€), per a garantir l’accés als subministraments bàsics.
Addicionalment, la Resolució 17/XI sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional,
inclou 80 mesures socials que estan previstes en el projecte de llei de pressupostos
per al 2016 i que la seva implementació depèn de l’aprovació del projecte de llei.
De fet, el 78,5% de l’increment de despesa d’aquests projecte de pressupostos es
focalitza en despesa social.
D’altra banda, les actuacions destinades a la gestió del deute es centren en els
aspectes següents:
– S’ha constituït i està funcionant un grup de treball sobre el deute i s’està publicant la documentació al web del Departament de la Vicepresidència, Economia
i Hisenda.
– El 19 de maig es va aprovar al Ple del Parlament la Moció 38/XI sobre el deute
de la Generalitat presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
– S’ha fet un inventari de projectes amb finançaments estructurats analitzant-ne
la diferent tipologia i possibilitats d’actuació. Es presentarà als grups parlamentaris
en el marc del grup de treball sobre la sostenibilitat del deute.
– S’ha fet, i es continua fent, una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa per millorar l’eficiència.
– El pressupost 2016 preveu forta reducció de la càrrega financera en el conjunt
de la despesa (850 M€ menys): la despesa financera ha passat de 1.713 M€ el 2015
a 863 M€ el 2016.
Barcelona, 2 de juny de 2016
Departament de la Presidència
Moció 19/XI del Parlament de Catalunya, sobre el moment històric
excepcional (Punt 5)

La Moció 19/XI del Parlament de Catalunya, sobre el moment històric excepcional, adoptada el passat 11 d’abril de 2016, en el seu apartat 5, insta el Govern a
elaborar i presentar un Pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana. També incorpora la previsió d’incloure una partida en els pressupostos de 2016, per poder-lo finançar.
El Pla de Govern de la XI Legislatura, aprovat per Acord de Govern el 19 de febrer de 2016, inclou dins del tercer eix –Un país amb bones pràctiques: ciutadania
i regeneració democràtica– l’objectiu d’avançar cap a un sistema de govern obert
al Govern català que integri les polítiques de transparència, dades obertes i participació ciutadana.
El govern obert es basa en la comunicació bidireccional, permanent i transparent
entre l’Administració i la ciutadania. El nou país que estem construint reclama un
govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides, en què els
ciutadans puguin confiar en les institucions. Cal tornar la política a la ciutadania,
calen ciutadans i ciutadanes informats per poder participar en la presa de decisions,
cal consolidar unes institucions transparents, rigoroses i capaces de respondre a les
demandes de la ciutadania del segle xxi.
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En aquest sentit, el Govern promourà el desenvolupament de polítiques de participació ciutadana en el marc de:
– El Pla interdepartamental de participació ciutadana.
– Els Programes per al foment dels valors democràtics i la participació ciutadana
per fer de Catalunya un país amb una ciutadania ben activa i implicada.
D’acord amb les previsions del Pla de Govern, des de la Secretaria de Govern
Obert i Transparència s’impulsa l’elaboració del Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana, amb l’objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en el
disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques públiques, així com en la prestació
dels serveis públics.
En la dimensió organitzativa, el Pla es recolza en la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), creada per Acord de Govern el 23 de
març de 2016, com a òrgan transversal de coordinació per impulsar la transparència
i el Govern obert; garantir la coordinació dels departaments i òrgans de la Generalitat en l’aplicació dels criteris corporatius sobre la publicitat activa; l’accés a la informació pública i l’obertura de dades i la participació ciutadana.
L’esmentat Acord de Govern estableix com a una de les funcions de la Comissió l’impuls del Pla interdepartamental de participació ciutadana que estableix els
criteris de qualitat democràtica que han de complir els canals, processos i espais de
participació ciutadana de la Generalitat.
Dins la CITGO s’ha creat la Comissió tècnica de participació ciutadana que és
l’encarregada coordinar i gestionar el Pla interdepartamental.
Actualment, s’està enllestint la definició dels interlocutors Departamentals que
formen part de la Comissió tècnica de participació ciutadana.
En les dimensions substantiva i operativa, el Pla inclou totes les accions previstes
des dels diferents Departaments per fomentar la participació tant en l’àmbit associatiu i dels diferents consells de participació estables existents, com des de la pròpia
Administració, a través dels processos participatius previstos per a l’elaboració polítiques públiques:
– Enfortiment de la societat civil i suport a processos de participació interna,
amb accions de formació per a la participació interna de les entitats i que s’adreça,
d’una banda a directius i tècnics de les entitats i, de l’altra banda, a tècnics del món
local que treballen donant suport al teixit associatiu per fomentar la participació de
les entitats. També preveu l’assessorament personalitzat a entitats per millorar els
seus processos de decisió interna.
– Aprofundiment en els programes de participació per dotar la societat civil
d’eines de participació, amb l’objectiu d’impulsar processos participatius en la definició de polítiques públiques.
– Establiment de línies d’ajut adreçades a les entitats catalanes que vulguin impulsar processos participatius.
En la dimensió econòmica, els pressupostos de la Generalitat per al 2016 han
d’habilitar les partides necessàries per a desplegar les previsions del Pla, entre les
qual es troba el suport als processos participatius que impulsi la societat civil i les
entitats catalanes.
Barcelona, 2 de juny de 2016
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
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4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre l’actuació policial al desallotjament del
Banc Expropiat del barri de Gràcia, de Barcelona, el 23 de maig de
2016
354-00069/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 06.06.2016, DSPC-C 147.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00308/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00309/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Neus Bonet, degana del Col·legi de
Periodistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00310/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Francesc Llobet, degà del Col·legi
Professional de l’Audiovisual, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
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352-00311/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Dolors Llobet i Maria, en
representació de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00312/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’Albert Toda, en representació
de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00313/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Ramon Espuny, president del Sindicat
de Periodistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00314/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Jordi Vilardell, en representació
de la Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00315/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Roser Mercadé Tondo, presidenta
del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00316/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de David Mendoza, president del comitè
d’empresa de Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00317/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell
Professional de Televisió de Catalunya amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00318/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de d’una representació del Consell
Professional de Catalunya Ràdio amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
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352-00319/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell
Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00320/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de
Polítiques de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00321/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de
la Ràdio a Catalunya del Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de
la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00322/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Recerca
en Estructures i Polítiques de Comunicació Daniel Jones amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00323/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea
per la Comunicació Social - Xarxa de Mitjans Comunitaris amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00324/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del comitè
d’empresa de Televisió Espanyola a Sant Cugat amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00325/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Lola Alfonso Noguerón, responsable
de la Unitat de Documentació de Ràdio Televisió Valenciana, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00326/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 28506).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00327/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00328/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Maria Coromines amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00329/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Salvador Alsius amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00330/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Santiago Ramentol amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00331/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Francesc Escribano amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya

BOPC 152
9 de juny de 2016

352-00332/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00333/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Francesc Codina i Castillo amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00334/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’Enric Marín i Otto amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00335/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’Antoni Bassas amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00336/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Vicent Partal amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00337/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Xevi Xirgo amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00338/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Jaume Serrats amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00339/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Josep Martí amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00340/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Albert Sàez amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00341/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Pep Vinyeta amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00342/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Francesc Marc Àlvaro amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00343/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Vicent Sanchis amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00344/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Salvador Cardús amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00345/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Josep Antich amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00346/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Josep Puigbó amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00347/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Vicenç Villatoro amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00348/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Carles Cuní amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00349/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Jofre Llombart amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00350/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Francesc Robert amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00351/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Jordi Margarit amb relació a
la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00352/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’Immaculada Juan, presidenta del
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació
sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00353/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
352-00354/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Núria Llorach, presidenta en funcions
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00355/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
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352-00356/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya
Ràdio, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00357/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Josep Calvet, representant del comitè
d’empresa de Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00358/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Roser Mercadé, representant
del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00359/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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Proposta de compareixença de Lluís Caelles, representant del
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352-00360/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Sergi Roca, representant del Consell
Professional de Catalunya Ràdio, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00361/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Raimon Masllorens i Escubós,
president de Proa, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00362/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Joan Ginard, president de Productors
Audiovisuals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de
Catalunya
352-00363/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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352-00364/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president
del Clúster Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual
de Catalunya
352-00365/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Jaume Roures, de Mediapro, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00366/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Tono Folguera, president de Prodocs, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00367/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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352-00368/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Toni Matas, de BCNmultimèdia, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00369/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Lorena Boix-Alonso, cap de la Unitat
de Convergència dels Mitjans i el Contingut de la Direcció General
de Mitjans de Comunicació i Dades de la Comissió Europea, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00370/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Lluís Borrell, d’Analysys Mason, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
352-00371/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del Grup de Treball
de Cogestió amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00372/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.
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de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació a la Proposició de llei
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Catalunya
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352-00373/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Ràdio amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00374/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Proposta de compareixença de Tobías Martínez, conseller delegat de
Cellnex Telecom, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
352-00375/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 28519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 02.06.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora,
president de l’Associació per a la Integració Laboral - Mossos
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les
situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l’ús d’armes
356-00193/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 8, tinguda el 06.06.2016, DSPC-C 147.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació sobre el programa de prevenció i d’extinció d’incendis
del 2016
355-00031/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Interior, tinguda el 06.06.2016,
DSPC-C 147.

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

Compareixença d’Àngel Gómez-Quintero Mora, president de
l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb
Discapacitat, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les
situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l’ús d’armes
357-00125/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 8, tinguda el 06.06.2016, DSPC-C 147.

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Dictamen 98/2016 de la Comissió Jurídica Assessora sobre una
proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als
cossos de bombers, mossos d’esquadra i policies locals
335-00006/11
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR
Reg. 29257 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta del Parlament,
En data 13 de juliol de 2015 tots els grups parlamentaris van presentar al Registre del Parlament de Catalunya la Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos
d’Esquadra i al de les Policies Locals. Alhora presentaren el compromís de tornar-la
a presentar a l’inici de la propera legislatura, per tal que fos tramitada amb normalitat, en cas que una possible dissolució del Parlament provoqués que la Proposició
de llei decaigués.
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En relació a l’esmentada Proposició de llei, us trasllado una còpia del Dictamen
98/2016 elaborat per la Comissió Jurídica Assessora.
Ben cordialment,
Barcelona, 2 de juny de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2465/2016, interposat pel president
del Govern de l’Estat, contra l’article 1 i, per connexió, pel que fa a
la propietat temporal, contra les disposicions addicionals primera,
segona i tercera, i contra la disposició final de la Llei 19/2015, del
29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat
compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
381-00006/11
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 29494 / Provisió del president del TC del 06.06.2016

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del
Govern de l’Estat, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1,
2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona
(apartat primer i apartat segon pel que fa a l’aplicació de l’article 7) i la
disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica
381-00007/11
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 29495 / Provisió del president del TC del 06.06.2016

Acord: Mesa del Parlament, 07.06.2016.
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/10
CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de
lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya (BOPC 595, del 10 de juny de 2015, i
DOGC 6889, del 10 de juny de 2015), nomenats per la Mesa del Parlament en data
24 de novembre de 2015 (BOPC 15, de l’1 de desembre de 2015) i modificat per la
Mesa del Parlament en data 2 de febrer de 2016 (BOPC 52, del 8 de febrer de 2016),
d’acord amb el que estableixen les bases 7.2, 1.7 i 1.8 de la convocatòria, convoca
els aspirants admesos a fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que consisteix a desenvolupar per escrit un total de vuit temes
de l’annex: un tema de l’apartat A, un tema de l’apartat B, dos temes de l’apartat C,
un tema de l’apartat D, un tema de l’apartat E i un tema de l’apartat F, determinats
per sorteig, i un tema a escollir lliurement per l’opositor o opositora d’entre tots els
que figuren a l’annex.
El temps per a fer aquesta prova es divideix en dues parts: la primera part, de
quatre hores, per als temes dels apartats A, B i C; la segona part, de dues hores i
mitja, per als temes dels apartats D, E i F i per al tema que hagi estat escollit per la
persona opositora.
De conformitat amb la base 7.2.1.3 de la convocatòria, el desenvolupament
d’aquesta prova es durà a terme en dies diferents, d’acord amb el calendari següent:
Primera part
Dia: 7 de juliol de 2016
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
Segona part
Dia: 12 de juliol de 2016
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Contra l’acord del tribunal es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
Xavier Muro i Bas, secretari del tribunal
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