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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 281/XI del Parlament de Catalunya, sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Castellbisbal
250-00230/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal (tram. 250-
00230/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23822).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir l’atenció continuada al 

CAP Castellbisbal, les vint-i-quatre hores del dia els tres-cents seixanta-cinc dies de 
l’any, abans que acabi el 2016.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 282/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport 
sanitari i el servei d’urgències a les Terres de l’Ebre
250-00254/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei 
d’urgències a les Terres de l’Ebre (tram. 250-00254/11), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 18811) i pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 23817).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Avaluar els resultats de l’execució del concurs del transport sanitari a les co-

marques de les Terres de l’Ebre, en el marc de la taula de seguiment i segons les 
dades de l’informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i 
dur a terme les actuacions necessàries per a ajustar-ne el model a les necessitats del 
territori. En aquest sentit, l’insta a fer que el cap del Servei d’Emergències Mèdiques 
expliqui aquestes actuacions en seu parlamentària abans que acabi el 2016.

b) Ampliar els efectius de metges especialistes i personal d’infermeria d’urgències, 
juntament amb més boxs de crítics, boxs de segon nivell, llits d’urgències, sales de trac-
tament i sales de cures, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre).

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Caula i Paretas; la presidenta de 

la Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 283/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària 
i continuada a les Terres de l’Ebre
250-00386/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les 
Terres de l’Ebre (tram. 250-00386/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29490).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar revertint, amb més força si escau, totes les retallades pressupostà-

ries fetes a les Terres de l’Ebre en l’atenció primària i continuada, i incrementar-hi 
els recursos tenint en compte les necessitats assistencials i una distribució pressu-
postària adequada.

b) Complir els acords presos el 2015 al Parlament, per mitjà de la Resolució 
1105/X, sobre els serveis de salut de les Terres de l’Ebre, que reclamava la recupe-
ració i, per tant, el nomenament, de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la 
Salut a les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Caula i Paretas; la presidenta de 

la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 284/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’epilèpsia
250-00255/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’epilèpsia (tram. 250-00255/11), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23785).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure que el protocol d’actuació davant les crisis d’epilèpsia s’incorpori a 

la formació en primers auxilis en les professions que ho exigeixen. En el cas de la 
Generalitat, cal continuar donant aquesta formació als Mossos d’Esquadra, Bom-
bers i Protecció Civil.

b) Fomentar l’adaptació de l’entorn educatiu a la problemàtica específica que po-
den presentar alguns alumnes amb epilèpsia.

c) Fer les actuacions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè es pugui 
estudiar la possibilitat de reconèixer la discapacitat per epilèpsia, de manera que les 
persones que ho sol·licitin i que en compleixin els requisits puguin accedir al reco-
neixement d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 285/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions 
per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques
250-00273/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne (tram. 250-00273/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 26473).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revertir la implantació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques i 

avançar cap a un model de gestió, titularitat i provisió públiques.
b) Iniciar un procés de debat amb els professionals que es dediquen a les urgèn-

cies i les emergències i amb els usuaris per a determinar les necessitats i les peculi-
aritats dels diferents territoris i comarques.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors del Sistema 
d’Emergències Mèdiques i valora la tasca que acompleixen, la qual constitueix un 
servei bàsic, elemental i essencial per a la ciutadania.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 286/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als 
afectats per esclerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat 
d’expertesa en la malaltia
Trams. 250-00275/11 i 250-00501/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi late-
ral amiotròfica (tram. 250-00275/11) i el de la Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’expertesa en esclerosi lateral amiotròfica (tram. 250-00501/11), pre-
sentades, ambdues, per tots els grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar programes de recerca específics sobre l’esclerosi lateral amiotròfica 

(ELA), especialment la recerca aplicada, i també la coordinació dels grups de recer-
ca amb les unitats hospitalàries que atenen els afectats.

b) Impulsar la creació de noves unitats hospitalàries de seguiment dels afectats 
d’ELA i garantir una distribució territorial d’aquests serveis més accessible, estu-
diant en cada cas els sistemes d’organització més adequats per a permetre l’assistèn-
cia a, com a mínim, Girona, Lleida i Tarragona.

c) Fomentar la relació entre els pacients afectats d’ELA, llurs familiars i les asso-
ciacions que els representen amb els grups de recerca.
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d) Establir protocols de prioritat per al diagnòstic ràpid, des del moment de la 
sospita, i per al tractament dels afectats d’ELA.

e) Potenciar la formació dels facultatius i l’accessibilitat a la informació relativa 
a l’ELA, especialment a l’atenció primària.

f) Incloure en els programes Respir línies d’atenció als cuidadors i familiars 
d’afectats d’ELA, que els facilitin l’accés a la informació i l’atenció social.

g) Agilitar els tràmits per a l’obtenció del certificat de reconeixement de gran in-
validesa per als malalts d’ELA i els d’accés a places en centres sociosanitaris quan 
l’atenció al domicili ja no sigui possible.

h) Impulsar la designació d’una unitat d’expertesa clínica en ELA a l’Hospital de 
Bellvitge, per a poder continuar garantint l’atenció integral i multidisciplinària i la 
investigació clínica en aquesta malaltia.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 287/XI del Parlament de Catalunya, sobre la limitació 
de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la 
Generalitat
Trams. 250-00298/11 i 250-00337/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als 
centres sanitaris dependents de la Generalitat (tram. 250-00298/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 27954), i el de la Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús 
del formaldehid en els centres sanitaris (tram. 250-00337/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 27953).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Substituir, en el termini més breu possible, i en qualsevol cas abans de la fi del 

primer trimestre del 2017, la fixació amb formol per fixadors alternatius, i mantenir 
l’ús del formaldehid per a biòpsies i peces quirúrgiques amb patologia tumoral men-
tre no es disposi de nous estàndards internacionalment reconeguts.

b) Revisar els circuits de biòpsies a totes les institucions sanitàries dependents de 
la Generalitat per part d’un grup multidisciplinari liderat per especialistes en ana-
tomia patològica, per a detectar possibles deficiències de protecció i per a analitzar 
rigorosament les mesures aplicades a cada centre per les unitats de protecció de ris-
cos laborals i serveis de medicina preventiva, tenint en compte la nova classificació 
del formaldehid com agent cancerigen.

c) Adaptar de manera urgent a totes les institucions sanitàries dependents de la 
Generalitat, especialment als serveis d’anatomia patològica, els protocols de preven-
ció de riscos laborals, tant estructurals com dels procediments de manipulació, em-
magatzematge i gestió de residus, i també les mesures individuals de protecció, per a 
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minimitzar els riscos de l’ús del formaldehid per part dels treballadors, establint me-
sures d’alerta i de mesurament per a la detecció immediata d’exposicions anormals.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 288/XI del Parlament de Catalunya, sobre el coneixement 
del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 12, 22.09.2016, DSPC-C 205

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul 
en l’àmbit sanitari (tram. 250-00319/11), presentada pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 26009) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27944).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar, abans de tres mesos, les accions necessàries per a fer efectiu el conei-

xement del Protocol d’Istanbul a tots els centres sanitaris i als seus professionals, se-
guint les recomanacions de l’Informe Anual del Mecanisme Català per a la Preven-
ció de la Tortura i de manera coordinada amb el Síndic de Greuges de Catalunya.

b) Presentar, abans de sis mesos, el pla d’acció resultant d’aquestes accions.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 35244; 35273; 35317; 35319 i 35902; 35321; 35323 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la comissió d’Economia i Hisenda, 29.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 35244)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Cata-
lunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 4.3

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són els següents: 
3. Promoure que s’augmenti l’ús de la informació estadística per part de la ciuta-

dania i les administracions públiques, amb finalitats d’investigació científica, recer-
ca i avaluació de polítiques públiques.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 4

4.5 Assumir progressivament la totalitat dels projectes estadístics necessaris per 
a una bona governança de país.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 5

Article 5. Consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el 
Sistema estadístic de Catalunya

Aquest objectiu preveu la consolidació de les estadístiques que produeix el Sis-
tema estadístic de Catalunya que han estat planificades i programades en plans 
estadístics anteriors i l’adaptació i la producció d’estadístiques periòdiques i noves 
estadístiques, respectivament, d’acord amb les realitats canviants que tenen lloc a 
Catalunya en els àmbits econòmic, demogràfic, cultural, tecnològic i social, tenint 
com a referència el conjunt d’estadístiques obligatòries del sistema estadístic euro-
peu, i que s’agrupen al voltant dels àmbits d’activitat estadística definits al capítol III  
d’aquesta Llei.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 6 bis

6 bis. S’establiran els convenis de col·laboració amb els altres ens que formen 
part del Sistema d’Estadística de Catalunya, per a millorar la coordinació i la inte-
gració del sistema.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 11.4

Article 11. Accés, utilització i integració dels registres administratius a càrrec de 
la Generalitat de Catalunya

4. A fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, l’Idescat i les 
institucions i els òrgans que tenen encomanades dur a terme les estadístiques pel Pla 
estadístic i els programes anuals podran accedir, en termes de màxima eficiència i 
eficàcia, als arxius i registres administratius i estadístics disponibles, dels departa-
ments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les 
empreses que en depenen, inclosos aquells emplenats per via electrònica garantint 
la interoperabilitat dels sistemes d’informació. L’Idescat hi podrà accedir exclusi-
vament per fer-ne ús amb finalitats estadístiques i integrar-ne la informació en les 
estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, I’elaboració i la difusió de 
les estadístiques d’interès de la Generalitat, que hauran d’estar especificats en la 
descripció tècnica dels programes anuals d’actuacions estadístiques.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 12.2

Article 12. Els programes anuals d’actuació estadística
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica 

de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objec-
tius i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. En les actuacions de pro-
ducció estadística s’han de fixar els organismes responsables i col·laboradors, una 
ressenya descriptiva, les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats i 
també el calendari precís de difusió de resultats.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 21 e

Article 21. Criteris generals
L’estadística oficial ha de respondre a les necessitats de les institucions, els cen-

tres de recerca, les empreses i el públic en general. La difusió de les estadístiques 
s’adequa als principis següents: 

e) Accessibilitat i claredat: les estadístiques s’han de publicar de forma clara i 
comprensible; s’han de difondre de forma adequada i convenient; la disponibilitat i 
l’accés han de tenir caràcter imparcial, i han d’anar acompanyats de metadades, mi-
crodades i orientació de suport. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l’ac-
cessibilitat i la usabilitat de les dades difoses.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió dels punts 4, 5, 6 i 7 de l’article 23

Article 23. Modificació de l’article 9
S’afegeixen els apartats 3, 4, 5, 6 i 7 a l’article 9 de la Llei d’estadística de Cata-

lunya, amb el text següent: 
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«3. Els òrgans de govern de l’Idescat són: 
»a) La Junta de Govern.
»b) El director o directora.
»4. El director o la directora de l’Idescat, amb rang orgànic de director o direc-

tora general, el nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la 
consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Siste-
ma estadístic de Catalunya, en base a criteris professionals i tècnics en l’àmbit de 
l’estadística, per un període de mandat de quatre anys, susceptible de renovació per 
una única vegada per a un segon mandat.

»5. Són causes de cessament, a més de la renúncia o l’expiració del termini del 
mandat, la incompatibilitat sobrevinguda o la incapacitat permanent, l’incompli-
ment greu de les seves funcions i la condemna ferma per delicte dolós.

»6. El director o directora de l’Idescat té la responsabilitat de garantir que les es-
tadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, elaboren i difonen respectant 
la independència científica i de forma objectiva, professional i transparent.

»7. La regulació d’aquests òrgans de govern es fa per mitjà del decret d’organit-
zació i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.»

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 24.3

Article 24. Modificació de l’article 17
Es modifica l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

en els següents termes: 
«Article 17
»3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat i les insti-

tucions i òrgans que tenen encomanades l’elaboració d’estadístiques d’interès de la 
Generalitat podran accedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i 
registres administratius que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i 
els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen 
i fer-ne ús per a integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura neces-
sària pel desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la 
Generalitat.»

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 25

25.3 El registre de fitxers estadístics és també un instrument per a facilitar l’ac-
cessibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 1 de l’article 26

Article 26. Modificació de l’article 30
Es modifica l’article 30 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

en els següents termes
«Article 30
»1. L’Idescat i les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya im-

pulsaran i facilitaran la utilització de la informació estadística disponible per a la 
millora de l’avaluació de les polítiques públiques de les administracions catalanes 
respectant la legislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el 
secret estadístic.
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Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió del punt 2 de l’article 26

Article 26. Modificació de l’article 30
Es modifica l’article 30 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

en els següents termes
«Article 30
»2. Així mateix, es pot permetre als instituts d’investigació científica, als inves-

tigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, 
planificació, programació, seguiment i avaluació de polítiques públiques, accedir a 
les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, 
sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la le-
gislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el secret estadístic.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 35273)

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 116 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3 de l’article 4

3. Promoure que s’augmenti l’ús de la informació l’estadística amb finalitats d’in-
vestigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques oficial.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 5

Article 5. Aquest objectiu preveu la consolidació de les estadístiques que pro-
dueix el Sistema estadístic de Catalunya que han estat planificades i programades 
en plans estadístics anteriors i l’adaptació i la producció d’estadístiques periòdiques 
i noves estadístiques, respectivament, d’acord amb les realitats canviants que tenen 
lloc a Catalunya en els àmbits econòmic, demogràfic, cultural, tecnològic i social, 
i que tenint com a referència el conjunt d’estadístiques obligatòries del sistema es-
tadístic europeu. Les estadístiques a desenvolupar en el Pla estadístic s’agrupen al 
voltant dels àmbits d’activitat estadística definits al capítol III d’aquesta Llei.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 7

Article 7. Promoció de l’augment de l’ús de la informació estadística amb fina-
litats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques Promoure 
que s’augmenti l’ús de estadística oficial

Aquest objectiu promou la utilització de l’estadística oficial per a la presa de de-
cisió de les administracions públiques, les empreses i el públic en general, així com 
amb finalitats d’investigació científica, recerca i disseny, planificació, programació, 
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seguiment i avaluació de polítiques públiques per tal d’augmentar l’aprofitament de 
les dades estadístiques disponibles en el Sistema estadístic de Catalunya. També 
pretén obtenir la major informació de la realitat social i econòmica, i proporcionar 
eines per a un bon govern.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 4 de l’article 11

4. A fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, l’L’Idescat po-
drà accedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, per dur a terme les estadís-
tiques encomanades pel Pla estadístic i els programes anuals, als arxius i registres 
administratius i estadístics disponibles, dels departaments de la Generalitat i els or-
ganismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, inclo-
sos aquells emplenats per via electrònica garantint la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació. L’Idescat hi podrà accedir exclusivament per fer-ne ús amb finalitats 
estadístiques i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària 
pel desplegament, I’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Gene-
ralitat, a fi de reduir la càrrega de respostes de les unitats informants i optimitzar els 
recursos públics. Els arxius i registres administratius i estadístics necessaris per dur 
a terme cadascuna de les estadístiques hauran d’estar especificats en la descripció 
tècnica de l’actuació estadística incorporada en els programes anuals.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 11

5. Les institucions i els òrgans que tenen encomanades l’elaboració i producció 
d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en el marc del Pla estadístic i dels progra-
mes anuals podran accedir, per dur a terme les estadístiques encomanades pel Pla 
estadístic i els programes anuals, als arxius i registres administratius i estadístics 
disponibles de l’Idescat, dels departaments de la Generalitat i els organismes autò-
noms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen. Els arxius i registres 
administratius i estadístics necessaris per dur a terme cadascuna de les estadísti-
ques hauran d’estar especificats en la descripció tècnica de l’actuació estadística 
incorporada en els programes anuals.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2 de l’article 12

2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica 
de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objec-
tius i els preceptes d’aquesta Llei, durant l’any que abasten. En les fitxes descriptives 
de les actuacions de producció estadística estadístiques s’han de fixar, entre altres 
característiques tècniques, els organismes responsables i col·laboradors de l’actua-
ció, una ressenya descriptiva de l’actuació, les principals variables sobre les quals 
cal obtenir resultats, els fitxers i registres administratius i estadístics als quals cal 
accedir per a la producció de l’estadística i també el calendari indicatiu de difusió 
de resultats.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a la lletra a de l’article 13

a) Actuacions estadístiques consolidades: actuacions que en el desplegament de 
plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i 
útils pel coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica. 
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Aquest tipus d’actuacions es mantindran en l’actual Pla estadístic en la seva totali-
tat. L’Idescat comunicarà al Parlament de Catalunya l’eventual supressió d’alguna 
d’elles mitjançant un informe justificatiu de la decisió.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició del títol de l’article 20

Article 20. Col·laboració de l’Idescat les institucions i els òrgans del Sistema es-
tadístic de Catalunya amb altres entitats

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 20

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya podran accedir, 
per dur a terme les estadístiques encomanades pel Pla estadístic i els programes 
anuals, als arxius i registres administratius i estadístics disponibles d’altres entitats 
i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals. Els arxius 
i registres administratius i estadístics necessaris per dur a terme cadascuna de les 
estadístiques hauran d’estar especificats en la descripció tècnica de l’actuació esta-
dística incorporada en els programes anuals. Els termes d’aquestes actuacions con-
juntes s’articularan a través de convenis de col·laboració.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 23 que queda redactat de la manera següent: 

S’afegeixen els apartats 3, 4, 5, 6 i 7 a l’article 9 de la Llei d’estadística de Cata-
lunya, amb el text següent: 

3. Els òrgans de govern de l’Idescat són: 
a) La Junta de Govern.
b) El director o directora.
4. La Junta de Govern és l’òrgan de govern col·legiat de l’Idescat i està presidida 

pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de gestió i coor-
dinació del Sistema estadístic de Catalunya.

5. El director o la directora de l’Idescat, ha de tenir un nivell jeràrquic prou ele-
vat per garantir un accés d’alt nivell a les autoritats polítiques i als organismes pú-
blics. El nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la consellera 
del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic 
de Catalunya, d’entre una llista de diferents candidats o candidates d’alt nivell pro-
fessional i tècnic presentada pel Consell Català d’Estadística i ratificada pel Parla-
ment de Catalunya.

6. El director o directora de l’Idescat té la responsabilitat de garantir que les es-
tadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, elaboren i difonen respectant 
la independència científica i de forma objectiva, professional i transparent.

7. La regulació d’aquests òrgans de govern es fa per mitjà del decret d’organitza-
ció i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3 de l’article 17 de la Llei d’estadística de 
Catalunya, que és modificat per l’article 24 de la present Llei

3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat podrà ac-
cedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, les institucions i òrgans que tenen 
encomanades l’elaboració d’estadístiques d’interès de la Generalitat podran accedir 
als arxius i registres administratius i estadístics que estiguin en poder de l’Idescat, 



BOPC 226
4 d’octubre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 15 

dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen, i fer-ne ús per a integrar-ne la informació en 
les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’article 25 que queda redactat de la manera següent: 

S’afegeix un article, el 23 bis, a la Llei d’estadística de Catalunya, amb el text 
següent: 

Article 23 bis. Creació del Registre de fitxers estadístics
1. Es crea el Registre de fitxers estadístics com a Registre públic amb la finali-

tat d’inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a 
persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema esta-
dístic de Catalunya creïn o disposin exclusivament per a elaborar estadístiques d’in-
terès de la Generalitat de Catalunya.

2. El Registre de fitxers Estadístics s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya que serà responsable de la seva gestió i custòdia atesa la seva funció de vetllar 
pel compliment del secret estadístic en l’activitat estadística.

3. El Registre de fitxers Estadístics és també un instrument per a facilitar l’acces-
sibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’article 26 que queda redactat de la manera següent: 

Es modifica l’article 30 de la Llei d’estadística de Catalunya, 23/1998, que queda 
redactat en els següents termes 

Article 30
1. Es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investigadors i als 

centres de recerca, així com a les entitats de dret públic dedicades al disseny, planifi-
cació, programació, seguiment i avaluació de polítiques públiques, accedir a les da-
des confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic sempre 
que no permetin una identificació directa de les persones i que aquestes institucions 
o persones compleixin les condicions adequades amb l’objecte de garantir la pro-
tecció física i informàtica i evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita, respectant la 
legislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el secret estadístic.

2. Un decret del Govern determinarà el procediment d’autorització per accedir a 
les dades, d’acord amb els següents requeriments: 

a) Que el projecte d’investigació sigui sol·licitat per una persona física o jurídica 
reconeguda.

b) Que s’hagi presentat una proposta d’investigació pertinent.
c) Que s’hagi indicat la informació a la que es vol tenir accés.
d) Que concorrin les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de 

la informació.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 35317)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de de-
sembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 11.4

4. [...], l’Idescat podrà accedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, i en tot 
cas garantint, en base als principis d’independència professional de les autoritats 
estadístiques i de la confidencialitat estadística, l’adequat ús d’aquesta informació 
amb finalitat estadística, als arxius i registres administratius [...].

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35319 I 35902)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de de-
sembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 23 que modifica l’article 9 de la Llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya que queda redactat en el següents termes

Article 9
1. L’Institut d’Estadística de Catalunya és l’òrgan estadístic de la Generalitat i es 

responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió 
del Sistema Estadístic de Catalunya.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és un organisme autònom de caràcter ad-
ministratiu, adscrit al Departament d’Economia i Finances, amb personalitat jurídi-
ca pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d’obrar 
per al compliment de les seves finalitats, d’acord amb aquesta Llei i amb la resta de 
disposicions que li són aplicables.

3. Els òrgans de govern de l’Idescat són: 
a) La Junta de Govern
b) El director o directora
4. El càrrec de director o directora de l’Idescat haurà d’esser remunerat segons el 

que s’acordi prèviament per la comissió competent del Parlament de Catalunya. La 
remuneració acordada haurà d’esser raonable en atenció a les funcions atribuïdes i 
permetre la potencial elecció de professionals que reuneixin de manera acreditada 
els requisits de solvència tècnica i experiència previstos en aquesta llei i l’honradesa 
i independència que comporta l’exercici del càrrec de director.

El director o directora de l’Idescat no pot estar afiliat a cap partit polític, sindicat 
ni associació empresarial o grup d’interès que tingui per finalitat influenciar en les 
decisions del poder executiu o legislatiu.
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Així mateix, el director o directora de l’Idescat no pot haver estat afiliat, associat 
o haver mantingut una relació laboral o professional ni haver participat de manera 
activa en la activitat de les organitzacions esmentades en l’anterior paràgraf en els 
anteriors cinc anys.

El director o directora de l’Idescat haurà de comptar amb al menys quinze anys 
d’experiència com a professional de l’estadística, les matemàtiques i/o la probabili-
tat, acreditar solvència tècnica suficient i ésser considerat un professional de reco-
negut prestigi pels professionals del seu sector.

5. El director o directora de l’Idescat Catalunya és elegit pel Parlament de con-
formitat amb el previst en aquest apartat.

El Parlament de Catalunya, mitjançant acord de la comissió competent, publi-
carà, almenys, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial del 
Parlament i a la seva pàgina web l’inici del procediment i la convocatòria a la pre-
sentació de les candidatures a directora o directora de l’Idescat.

El termini mínim per a la possible presentació de candidatures no serà inferior 
a vint dies hàbils.

En la convocatòria s’haurà d’establir la necessitat que els candidats acreditin 
els requisits establerts en aquest apartat i la seva experiència en funcions anàlogues 
amb indicació dels mitjans que poden o han d’emprar a aquests efectes els possibles 
candidats.

Els candidats hauran d’estar del ple ús de llurs drets civils i polítics i complei-
xen les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el 
càrrec, haver de comptar amb més de quinze anys d’experiència efectiva en funcions 
anàlogues a les de l’Idescat i no haver patit en cap cas una sanció de naturalesa 
penal.

Així mateix, els candidats hauran d’acompanyar a la seva sol·licitud un progra-
ma d’activitats prospectiu sobre l’eventual activitat que hauria de portar a terme 
l’Idescat sota la seva possible direcció. No obstant i sens perjudici del seu caràcter 
de requisit preceptiu de la candidatura, el compliment del programa presentat no 
serà jurídicament exigible.

Un cop conclòs el termini per a la presentació de candidatures, la comissió 
parlamentària competent haurà de resoldre l’exclusió de les candidatures de tots 
aquells ciutadans que no hagin acreditat el compliment dels requisits previstos en 
aquest article i elaborar una llista de tots els candidats admesos, havent de constar 
els mateixos numerats en ordre de preferència per a designar-los com a director o 
directora de l’Idescat. La llista haurà d’esser aprovada a la comissió competent per 
majoria de dues terceres parts dels vots.

La comissió parlamentària competent haurà de substanciar la compareixença 
d’aquells tres candidats amb major preferència i elevarà al Ple una llista reduïda 
amb aquests tres candidats.

El Ple pot decidir el nomenament de qualsevol dels tres candidats proposats si, 
en una primera votació en la que cada diputat haurà d’escriure un sol nom a la pa-
pereta de entre els tres candidats, algun dels candidats obté el recolzament d’una 
majoria de dues terceres parts dels vots. Si en aquesta primera votació cap dels can-
didats obté el recolzament d’una majoria de dues terceres parts, aquells dos candi-
dats que més recolzament haguessin obtingut en la primera votació es sotmetran a 
una nova votació en la que s’utilitzarà el mateix procediment que a la primera, es-
sent triat aquell candidat que obtingui el major recolzament, sempre i quan el ma-
teix superi una majoria de dues terceres parts.

En cas que el Ple no pogués nomenar cap dels candidats com a director o direc-
tora segons el previst a l’apartat anterior, el procediment de nomenament continua-
rà amb els subsegüents tres candidats en l’ordre previst a la llista aprovada per la 
comissió competent i així successivament fins que de conformitat amb el previst en 
els apartats anteriors fos possible el corresponent nomenament o que s’exhaureixin 
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els candidats previstos a la llista aprovada per la comissió. En aquest últim cas, el 
procediment de nomenament s’haurà d’iniciar amb una nova convocatòria de can-
didats.

El director o directora de l’Idescat és nomenat pel president o presidenta del 
Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d’una setmana des de 
la data de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Tots els actes i resolucions dictades i els documents del procediment seran pú-
blics i lliurement accessibles.

7. El director o directora de l’Idescat cessa només per justa causa que comporti 
una pèrdua sobrevinguda de la seva idoneïtat en l’exercici de la màxima represen-
tació de la dita oficina.

Concorre en tot cas justa causa en les següents circumstàncies: 
a) Renúncia.
b) Extinció del mandat en expirar-ne el termini.
c) Incompatibilitat sobrevinguda.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial 

ferma.
f) Condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.
g) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del 

càrrec.
h) Incompliment greu de les obligacions i els deures del càrrec.
i) Incompliment greu de les lleis aplicables en el desenvolupament de les seves 

funcions i de l’ordenament jurídic estatutari i constitucional.
En el cas que la causa al·legada sigui alguna de les previstes a les lletres g, h i i, 

el cessament del director o directora de l’Idescat ha d’ésser proposat per la comissió 
parlamentària corresponent, a la qual el director o directora té dret d’assistir i fer 
ús de la paraula, i ho ha d’acordar el Ple del Parlament per majoria de dues terce-
res parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida, s’ha de fer una segona votació 
en què caldrà la mateixa majoria. En tots els altres casos, el cessament és resolt pel 
president o presidenta del Parlament.

Un cop produït el cessament del director o directora de l’Idescat, s’inicia el pro-
cediment per a l’elecció del nou director o directora.

8. El director o directora de l’Idescat té l representació del mateix i és l’últim 
responsable del compliment de les funcions de l’Idescat conforme a la normativa 
aplicable.

9. El director o directora de l’Idescat no rep instruccions de cap autoritat en 
l’exercici de les seves funcions i actua amb sotmetiment, en tots els casos, a la llei i 
el dret.

10. El mandat del director o directora de l’Idescat és de 7 anys des de la data en 
què és elegit pel Parlament i no pot ésser renovat.

11. La Junta de Govern, que és l’òrgan col·legiat de govern de l’Idescat, estarà 
composada per tres membres essent el director o la directora un d’ells.

Els restants membres de la Junta de Govern, que estan sotmesos als mateixos 
requisits de solvència professional, experiència i independència que el director i 
causes i procediment de cessament, seran triats pel Parlament utilitzant el mateix 
procediment previst per l’elecció del director. No obstant, la durada del càrrec de la 
resta de membres serà de 5 anys.

12. Són funcions de la Junta de Govern totes aquelles que no siguin inherents al 
càrrec de director i les seves funcions i en particular les funcions següents: 

a) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Idescat.
b) Aprovar el Pla anual d’activitats de l’Idescat.
c) Aprovar la memòria anual de l’Idescat.
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d) Ser informada sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o di-
rectora de l’Idescat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya que queda 
redactat en el següents termes

Article 11
1. L’Institut d’Estadística de Catalunya té plena independència, sempre i quan 

compleixi en general amb la normativa vigent aplicable, els principis d’igualtat, plu-
ralisme social i polític i en especial, amb els principis estadístics de imparcialitat, 
objectivitat, fiabilitat i rentabilitat i amb les funcions que té encarreguedes, per a 
realitzar crides consultives relatives a la seva activitat i per a assessorament.

2. En tot cas, l’Idescat pel cas que requereixi serveis d’assessorament haurà de 
complir amb la normativa de contractació pública aplicable.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 24 que modifica l’article 17 de la llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya que queda redactat en el següents termes

Article 17 
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària 

d’informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de 
reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

2. Per facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de creació o de 
modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha de fer explí-
cita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies i específiques.

3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat podrà acce-
dir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius 
que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autò-
noms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen i fer-ne ús per a inte-
grar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, 
l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

4. El projecte d’utilització de les dades existents en els arxius i en els registres ad-
ministratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadístic.

5. En tot cas, l’accés per part de l’Idescat als arxius i registres administratius 
estadístics requerirà: (i) la comunicació electrònica i l’enregistrament de l’accés als 
arxius i els registres, tot indicant la finalitat de l’accés i motivant la seva necessitat, 
(ii) l’anonimització o agrupació de les dades personals existents als arxius i regis-
tres administratius (iii) la comprovació de que la cessió o comunicació de les dades 
personals que necessàriament s’hagin utilitzar en les finalitats estadístiques especi-
fiques que tingui l’Idescat ha estat autoritzada prèviament pel cedent originari (iv) 
garantir la no cessió de les dades personals innecessàries o excessives per les fina-
litats estadístiques concretes (v) la comunicació als titulars de les dades de l’accés 
amb indicació de la finalitat i el tractament que de les mateixes es farà i (vi) que, en 
general es garanteixi l’aplicació de les garanties previstes en la normativa estadísti-
ca, la normativa de les dades personals i la normativa de secret empresarial per la 
informació que estigui dintre dels seus respectius àmbits d’actuació.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 25 que introdueix l’article 23 bis de la llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya que queda redactat en el següents termes

Article 23 bis. Creació del Registre de Fitxers Estadístics 
1. Es crea el Registre de Fitxers Estadístics i s’adscriu a l’Institut d’Estadística de 

Catalunya com a mecanisme per a facilitar l’accessibilitat, la transparència, la qua-
litat i la reutilització de la informació estadística.

2. El Registre de Fitxers Estadístics ha d’inventariar els fitxers amb finalitats ex-
clusivament estadístiques que les institucions, referits tant a persones físiques com 
jurídiques, i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya creïn exclusivament per 
a elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya.

3. En cap cas el registre publicarà dades de caràcter personal o secretes que 
constin als referits fitxers.

4. En el compliment de les funcions del registre Idescat haurà de complir amb la 
normativa aplicable de protecció de les dades personals i el secret estadístic.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 26 que modifica l’article 30 de la llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya que queda redactat en el següents termes

Article 30 
1. L’Idescat i les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya im-

pulsaran i facilitaran la utilització de la informació estadística disponible per a la 
millora de l’avaluació de les polítiques públiques de les administracions catalanes 
respectant la legislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el 
secret estadístic.

2. Així mateix, es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investi-
gadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació 
de polítiques públiques, accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques 
emparades pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa 
de les persones.

3. L’Idescat concedirà l’accés a les dades corresponents sempre que consideri 
pertinent l’accés a les mateixes en atenció al contingut de la investigació que es vol 
dur a terme i que en tot cas es compleixin els següents requisits: 

a) Que el projecte d’investigació sigui sol·licitat per una persona física o jurídica 
amb acreditada experiència investigadora.

b) Que s’hagi presentat una proposta d’investigació pertinent.
c) Que s’hagi indicat la informació a la que es vol tenir accés i s’hagi motivat la 

necessitat d’accedir a les dades.
d) Que concorrin les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de 

la informació.
4. L’Idescat haurà d’elaborar i remetre a la comissió competent del Parlament 

amb caràcter anual un informe relatiu a les cessions per finalitats autoritzades i de-
negades científiques i les possibles incidències sobrevingudes.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 26 que modifica l’article 30 de la llei 23/1998, 
d’estadística de Catalunya que queda redactat en el següents termes

Article 30 
1. L’Idescat i les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya im-

pulsaran i facilitaran la utilització de la informació estadística disponible per a la 
millora de l’avaluació de les polítiques públiques de les administracions catalanes 
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respectant la legislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el 
secret estadístic.

2. Així mateix, es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investi-
gadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació 
de polítiques públiques, accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques 
emparades pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa 
de les persones.

3. L’Idescat concedirà l’accés a les dades corresponents sempre que consideri 
pertinent l’accés a les mateixes en atenció al contingut de la investigació que es vol 
dur a terme i que en tot cas es compleixin els següents requisits: 

a) Que el projecte d’investigació sigui sol·licitat per una persona física o jurídica 
amb acreditada experiència investigadora.

b) Que s’hagi presentat una proposta d’investigació pertinent.
c) Que s’hagi indicat la informació a la que es vol tenir accés i s’hagi motivat la 

necessitat d’accedir a les dades.
d) Que concorrin les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de 

la informació.
4. L’Idescat haurà d’elaborar i remetre a la comissió competent del Parlament 

amb caràcter anual un informe relatiu a les cessions per finalitats autoritzades i de-
negades científiques i les possibles incidències sobrevingudes.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació l’article 41 de la llei 23/1998, d’estadística de Catalunya que 
queda redactat en el següents termes

Article 41
1. El Pla estadístic de Catalunya s’aprova per llei del Parlament.
2. El Projecte de llei del pla estadístic de Catalunya ha d’ésser presentat al Parla-

ment cada quatre anys pel Govern. En el cas que el Parlament no aprovi el Projecte, 
la Llei del pla estadístic vigent es prorroga automàticament.

3. El Govern haurà d’incloure una relació de les modificacions o supressions de 
les propostes que l’Idescat hagi realitzat per l’elaboració del pla estadístic de Cata-
lunya, acompanyant una explicació del motiu que ha portat al Govern a no seguir 
les propostes elaborades per l’Idescat.

4. En tot cas, el Projecte de llei del pla estadístic de Catalunya no podrà incloure 
altre contingut legislatiu diferent al propi pla.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació l’article 3 que queda redactat en el següents termes
Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya

Els principis generals de Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es corresponen 
amb els fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que com-
prenen l’entorn institucional, els processos estadístics i la producció estadística, la 
conformitat amb el secret estadístic i la normativa aplicable a la protecció de les 
dades personals.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt a l’article 4 

5. Col·laborar amb l’INE i les restants administracions públiques d’Espanya per 
tal de desenvolupar adequadament els seus respectius plans i activitats estadísti-
ques, aprofitant les possibles sinergies.
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Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 10 

2. Les institucions han de comunicar anualment a l’Idescat la relació dels òrgans 
amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en 
els termes establerts per la Llei d’estadística de Catalunya, les normes de desplega-
ment i la normativa aplicable en matèria de protecció de les dades. 

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 a l’article 20

2. Els convenis esmentats en l’apartat 1 d’aquest article seran en tot cas inclosos 
en l’informe anual que l’Idescat presentarà al Parlament.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra f a l’article 21

f) Tractament conforme: les estadístiques han de ser conformes amb la normati-
va aplicable al secret estadístic, la normativa de protecció de les dades personals i 
el secret industrial.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35321)

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 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya 
(tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2 de l’article 6

Article 6. Potenciació de la integració de la informació estadística de Catalunya
2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual està constituït pels regis-

tres estadístics bàsics de població, d’entitats i de territori– integrarà la informació 
estadística disponible en els departaments de la Generalitat i els organismes autò-
noms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen per potenciar l’ús i la 
reutilització de la informació, ja sigui d’origen administratiu o estadístic.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 24

Article 24. Modificació de l’article 17
Es modifica l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat 

en els següents termes: 
Article 17
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària 

d’informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de 
reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.
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2. Per facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de creació o de 
modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha de fer explí-
cita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies i específiques.

3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat podrà acce-
dir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, 
inclosos els tributaris, que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els 
organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen i fer-
ne ús per a integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària pel 
desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

La comunicació de la informació relativa a dades personals de persones físiques 
s’ha de fer de manera anonimitzada, llevat dels casos en què la finalitat estadística 
ho requereixi, en què s’aplicaran tècniques que no permetin a terceres parts la iden-
tificació de les persones afectades.

4. El projecte d’utilització de les dades existents en els arxius i en els registres ad-
ministratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadístic.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició en l’àmbit 2 de l’annex

02. Economia
Conèixer les macromagnituds principals de l’economia catalana, amb el grau 

adequat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal a fi d’ac-
tualitzar el marc central de la comptabilitat; potenciar l’elaboració d’estudis d’im-
pacte econòmic a partir de les taules input-output i impulsar el desenvolupament de 
comptes satèl·lit; conèixer el comerç internacional i amb la resta de l’Estat, així com 
les expectatives de l’economia catalana i la seva posició competitiva internacional; 
disposar d’informació sobre el moment conjuntural i cíclic de l’economia catalana, 
incloent-hi l’estimació del clima empresarial.

Igualment, es planteja potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i 
indicadors sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 
Catalunya, el nivell d’infraestructures en aquest àmbit i els seus efectes econòmics o 
socials. D’altra banda, es pretén disposar d’informació estadística sobre els recursos 
econòmics i humans destinats a recerca i desenvolupament i també sobre la capaci-
tat d’innovació de les empreses (R+D+I).

01. Comptes econòmics
02. Empreses. Estructura
03. Conjuntura econòmica
04. Preus
05. Sector exterior
06. Inversió
07. R+D+I
08. TIC

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició a l’àmbit 4 de l’annex

04. Treball i societat
Disposar d’informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren 

l’àmbit del treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda de força de treball, 
com ara les seves característiques i condicions i la qualitat dels llocs de treball, l’es-
tructura de les remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

Aprofundir en les característiques bàsiques de l’educació i la formació, la cultura 
i la realitat lingüística: presència del català, de les altres llengües oficials a Catalu-
nya i de la resta de llengües utilitzades en els diversos àmbits.
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També es planteja disposar d’informació estadística sobre l’activitat i recursos de 
l’Administració de Justícia, la seguretat pública, els processos electorals, així com 
les de la producció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el 
sector no lucratiu.

01. Relació amb l’activitat
02. Cost laboral i salaris
03. Condicions laborals
04. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
05. Llengua
06. Ús del temps
07. Cultura i creació
08. Entitats religioses
09 Eleccions i participació ciutadana
10 Justícia i seguretat
11 Esports
12 Joventut

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’àmbit 8 de l’annex

08. Registres estadístics i directoris
Disposar de la informació de base en forma de registres estadístics integrats per 

elaborar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les 
unitats estadístiques referides a població, habitatge, i entitats de Catalunya,

sota la titularitat de l’Idescat. Facilitar l’accés d’aquesta informació a les insti-
tucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i als usuaris d’informació 
estadística en les condicions establertes per la normativa vigent.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 35323)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article 6

3. La informació procedent d’arxius i registres administratius s’incorporarà a 
les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques d’interès de la Generalitat, i es farà sempre, i en tot cas, donant 
compliment a la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 4 de l’article 11

4. A fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, l’Idescat podrà 
accedir, en termes de màxima confidencialitat, eficiència i eficàcia, als arxius i re-
gistres administratius i estadístics disponibles, dels departaments de la Generalitat i 
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els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, 
inclosos aquells emplenats per via electrònica garantint la interoperabilitat dels sis-
temes d’informació. L’Idescat, respectant la legislació sobre protecció de dades, hi 
podrà accedir exclusivament per fer-ne ús amb finalitats estadístiques i integrar-ne 
la informació en les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, I’ela-
boració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància amb 
relació a l’obertura de diligències judicials arran de la presumpta 
comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors 
d’edat
356-00315/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 34572).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 29.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’execució del 
pressupost
356-00327/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 35838).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.09.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments 2017-2022
355-00046/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 37038).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.09.2016.
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