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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 trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Retirada 9

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11
Retirada 9

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 llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
200-00002/11
Nomenament d’un relator 10

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
200-00004/11
Ponència per a elaborar l’Informe 10

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
Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda 11
Esmenes Reservades pera defensar en el Ple 24

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Ponència per a elaborar l’Informe 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
202-00018/11
Ponència per a elaborar l’Informe 25
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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 el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb 
infants i joves
250-00555/11
Anul·lació de la retirada de la proposta 26

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana
409-00003/11
Designació de membres 27

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’execució del pressu-
post del 2015 prorrogat durant el 2016
354-00085/11
Rebuig de la sol·licitud 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb 
dependència
354-00086/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’obertura de diligències judi-
cials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat 
de menors d’edat
354-00088/11
Retirada de la sol·licitud 28

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

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè exposin els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc 
dels afers socials
356-00286/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors de les oficines 
liquidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les 
funcions que les oficines liquidadores compleixen a compte de l’Agència Tributària 
de Catalunya
356-00295/11
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de Juan Manuel Ramírez, president de l’Associació Es-
tatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi de les conclusions de l’informe sobre dependència presentat 
per aquesta associació el 27 de juliol
356-00296/11
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Afers Socials i Famílies davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’establiment de presta-
cions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
356-00300/11
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’establiment 
de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
356-00301/11
Acord sobre la sol·licitud 29
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Famílies davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’establiment de prestacions econò-
miques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
356-00302/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’establiment de prestacions 
econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
356-00303/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de la Inspecció i Control 
Agroalimentari amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
356-00305/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del 
Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00306/11
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Prevenció de l’Agència de 
Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
356-00307/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria Orgà-
nica de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00308/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la Propo-
sició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00309/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en 
dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal
356-00319/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre l’execució del pressupost
356-00327/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cooperativa APINDEP Ron-
çana davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els objec-
tius i la finalitat de l’entitat
356-00337/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’Alejandro Vilà, president de l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre la problemàtica social del diagnòstic de l’Alzheimer
356-00341/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Es-
tudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni compte 
dels informes que li ha encomanat el Govern
356-00342/11
Acord sobre la sol·licitud 32
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballadors de les 
oficines liquidadores dels registradors de la propietat
356-00351/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Laura Sicilia, representant d’Activament, Col·lectiu 
Actiu de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental, davant la Comissió de la 
Infància perquè expliqui els abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu
356-00359/11
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El Mundo de los 
ASI, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals a 
la infància
356-00360/11
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a donar la conformitat al seu nomenament com a director adjunt de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00369/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació Catalana 
de Bioarqueologia i director general de l’Institut de Patrimoni Immaterial, davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
356-00382/11
Sol·licitud 34

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
Substanciació 34

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència
355-00052/11
Acord de tenir la sessió informativa 34

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

Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions 
de Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00158/11
Substanciació 34

Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives
353-00159/11
Substanciació 35

Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació de Seccions 
de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives
353-00160/11
Substanciació 35

Compareixença en comissió d’una representació de la Plataforma Anti-Fons Obliga-
tori amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00161/11
Substanciació 35
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Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00162/11
Substanciació 35

Compareixença en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00163/11
Decaïment 36

Compareixença en comissió d’una representació del sindicat Associació Agrària de 
Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les co-
operatives
353-00164/11
Substanciació 36

Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d’Afectats 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions 
de crèdit de les cooperatives
353-00165/11
Substanciació 36

Compareixença en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives
353-00166/11
Canvi de tramitació 36

Compareixença en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil 
d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives
353-00167/11
Canvi de tramitació 37

Compareixença en comissió d’una representació d’Analistes Financers Internacionals 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00168/11
Substanciació 37

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00169/11
Substanciació 37

Compareixença d’una representació de l’Observatori de la Creu Roja de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a presentar l’informe sobre les 
persones immigrades en situació vulnerable
357-00107/11
Substanciació 37

Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opi-
nió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i el 
programa d’actuació del Centre
357-00147/11
Substanciació 38

Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre 
el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros 
als sòls industrials de Flix
357-00180/11
Substanciació 38
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Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels residus dels sòls in-
dustrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
357-00181/11
Substanciació 38

Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambien-
tals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d’una tesi sobre la planta 
química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar 
l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte 
industrial d’Ercros a Flix
357-00182/11
Substanciació 38

Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a exposar les demandes de l’Ajuntament amb relació a 
la contaminació dels sòls dels terrenys d’Ercros
357-00183/11
Substanciació 39

Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia ambiental, da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes 
nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00184/11
Substanciació 39

Compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la Unitat de Sanitat Ambiental i 
Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de 
la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00185/11
Substanciació 39

Compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
donar la conformitat al seu nomenament com a director adjunt de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
357-00250/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 39
Substanciació 39

Compareixença d’una representació dels treballadors de les oficines liquidadores 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre les funcions que 
les oficines liquidadores compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya
357-00251/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre els treballadors de les oficines liquida-
dores dels registradors de la propietat
357-00252/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre l’execució del pressupost
357-00253/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pú-
blica en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
exposar els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc dels afers socials
357-00254/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

Compareixença de Juan Manuel Ramírez, president de l’Associació Estatal de Direc-
tors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
informar de les conclusions de l’informe sobre dependència presentat per aquesta 
associació el 27 de juliol
357-00255/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 41
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Compareixença del secretari general d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’establiment de prestacions econò-
miques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
357-00256/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’establiment de prestacions 
econòmiques per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
357-00257/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de la directora general de Famílies davant la Comissió d’Afers So-
cials i Famílies per a informar sobre l’establiment de prestacions econòmiques per 
a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
357-00258/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre l’establiment de prestacions econòmiques 
per a infants i joves menors de divuit anys a càrrec
357-00259/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de la subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00260/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de 
l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
357-00261/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del cap del Departament de Prevenció de l’Agència de Residus de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00262/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria Orgànica de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
357-00263/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença del cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00264/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de famí-
lia, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de 
protecció de menors des del punt de vista legal
357-00265/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença d’una representació de la cooperativa Apindep Ronçana davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre els objectius i la finalitat 
de l’entitat
357-00266/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43

Compareixença d’Alejandro Vilà, president de l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Barcelona, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a infor-
mar sobre la problemàtica social del diagnòstic de l’Alzheimer
357-00267/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 43
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Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis de l’Auto-
govern, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a donar compte dels informes 
que li ha encomanat el Govern
357-00268/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 44

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00038/11
Presentació: president de la Generalitat 44
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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 trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc 
Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 14 de la Comissió de Salut, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 233.

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.
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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 llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11) 
s’ha reunit el dia 27 d’octubre de 2016 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Jordi Orobitg i Solé.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Jordi Orobitg i Solé, José María Espejo-Saavedra Conesa, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, Joan Coscubiela Conesa, Esperanza García González, Benet Salellas i Vilar

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP CSP; GP JS; GP PPC (reg. 39354; 39622; 39623; 39631).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.11.2016 al 04.11.2016).
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 200-00004/11) i les esme-
nes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Par-
lament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari de Ciutadans
María Francisca Valle Fuentes

Grup Parlamentari Socialista 
Carles Castillo Rosique

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Josep Nuet i Pujals

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA

A la presidenta del Parlament
La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 

2016, ha estudiat el text 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 Ca-
talunya (tram. 200-00005/11) i, l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades 
pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

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

Preàmbul
L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 

competència exclusiva sobre estadística del seu interès.
La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desplega la com-

petència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística i estableix que el Pla es-
tadístic de Catalunya, instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’inte-
rès de la Generalitat, s’aprova per llei del Parlament amb una periodicitat quadriennal.

Aquesta llei s’estructura en vint-i-set articles –distribuïts en dos títols–, una dis-
posició derogatòria i un annex.

El títol I, que consta de divuit articles distribuïts en cinc capítols, conté les dis-
posicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2017 i el 2020 és 
el sisè que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 
1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009 i del 2011 al 
2014. Pretén adaptar-se al canvi de model de producció i difusió estadística que ja 
es produeix als països més desenvolupats, i també millorar l’accés a la informació 
amb finalitats estadístiques i potenciar els mecanismes de coordinació del Sistema 
Estadístic de Catalunya.

El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 dóna resposta als reptes suscitats pels 
principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, publi-
cat en la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees del 25 de maig 
de 2005 relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats 
estadístiques dels estats membres i de la comunitat, revisat pel Comitè del Sistema 
Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011. Ja havia quedat recollit en la legisla-
ció estadística de Catalunya a partir de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-
2014, en què hi ha un compromís explícit d’optimitzar la relació entre el cost i l’efi-
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càcia de les actuacions estadístiques, l’adequació dels recursos i l’accessibilitat i la 
claredat en la difusió estadística.

El Pla s’inspira en els objectius que orienten els diversos reglaments europeus 
relatius a l’estadística europea: el Reglament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu 
i del Consell, de l’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea i pel qual es 
deroguen el Reglament (CE, Euratom) 1101/2008, relatiu a la transmissió a l’Oficina 
Estadística de les Comunitats Europees de les informacions emparades pel secret 
estadístic, el Reglament (CE) 322/97 del Consell, sobre l’estadística comunitària, i la 
Decisió 89/382/CEE, Euratom del Consell, pel qual es crea un comitè del programa 
estadístic de les Comunitats Europees, i la proposta de reglament de modificació del 
Reglament (CE) 223/2009.

En coherència amb això, i per tal de garantir unes estadístiques fiables, aconse-
guir l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos i administrar d’una manera útil els 
beneficis de la recollida de dades, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 procura 
facilitar encara més la utilització de dades administratives amb finalitats estadísti-
ques i, alhora, augmentar l’ús d’informació estadística amb finalitats d’investigació 
científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.

Al costat d’aquests objectius, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 també 
pretén establir un marc que permeti coordinar millor els òrgans i les institucions que 
conformen el Sistema Estadístic de Catalunya, per tal d’incrementar els estàndards 
de qualitat de les estadístiques.

Finalment, en l’àmbit de la difusió pública, el Pla impulsa el millorament de la 
informació estadística pública per mitjà del Portal de l’estadística pública de Cata-
lunya, un instrument que vol aplegar en un mateix espai tota la informació produïda 
pels òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya de manera estruc-
turada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar.

El capítol I defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigèn-
cia del Pla estadístic 2017-2020.

El capítol II estableix els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020, que, a banda d’estar orientats a atendre la consolidació i l’ampliació de la in-
formació disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya, també van dirigits a la 
gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics, i també a l’impuls del 
sistema d’informació estadística.

El capítol III desplega els objectius generals del Pla i regula els àmbits d’activi-
tat estadística, que es corresponen amb els que recullen les actuacions estadístiques 
dutes a terme pel Sistema Estadístic de Catalunya, i en cada àmbit concreta els ob-
jectius específics corresponents.

El capítol IV regula l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i les 
actuacions estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística 
vigents en cada moment durant el període de vigència del Pla, i n’estableix una nova 
tipologia.

El capítol V estructura el marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla 
i determina les formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema 
Estadístic de Catalunya i la col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya 
i altres entitats.

El títol II, que consta de nou articles, modifica la Llei d’estadística de Catalu-
nya, aprovada l’any 1998, amb l’objectiu d’adaptar-la als canvis normatius que s’han 
produït els darrers anys en l’àmbit de les estadístiques europees, especialment als 
criteris del Reglament (CE) 223/2009 i de la proposta de reglament que el modifica, 
i també d’actualitzar el bloc normatiu estadístic per a adaptar-lo als avenços tecno-
lògics. Aquesta adaptació es fa per la via de la modificació de la Llei d’estadística 
perquè té una vocació de permanència en el temps, que no s’aconseguiria si s’intro-
duís únicament en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, per raó de la 
seva limitada vigència temporal.
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Per aquest motiu es modifiquen tres articles de la Llei d’estadística de Catalunya, 
concretament l’11, el 17 i el 30, i s’hi afegeixen sis articles, el 7 bis, el 9 bis, el 10 bis, 
el 21 bis, el 22 bis i el 23 bis. L’article 9 bis vol garantir que el nomenament del di-
rector de l’Institut d’Estadística de Catalunya es basa en criteris estrictament profes-
sionals, i el cessament, en la concurrència d’unes causes determinades, en línia amb 
la legislació estadística europea, la qual regula les responsabilitats dels directors dels 
instituts d’estadística i la transparència en els procediments de llur designació i cessa-
ment. L’article 10 bis regula l’accés de l’Institut d’Estadística de Catalunya als arxius i 
registres de la Generalitat i dels organismes autònoms, les entitats de dret públic i les 
empreses que en depenen, per a aprofitar-ne la informació amb finalitats estadístiques. 
L’article 17 es modifica per la necessitat de millorar l’eficiència i l’eficàcia en la pro-
ducció d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en aprofitar al màxim la informació 
administrativa, tenint en compte que la informació que s’integri en el sistema d’infor-
mació estadística s’utilitzarà amb la finalitat de produir les estadístiques d’interès de 
la Generalitat que siguin encomandes per les disposicions corresponents. L’addició de 
l’article 23 bis respon a la voluntat d’establir a la Llei d’estadística de Catalunya, amb 
vocació de permanència, la creació i la regulació del Registre de fitxers estadístics, 
que havia estat creat i regulat per la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de 
Catalunya 2006-2009, i se n’havia mantingut la vigència amb la Llei 13/2010, del 21 
de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. I finalment, es modifica l’article 
30 per a obtenir el màxim aprofitament i rendiment de la informació estadística, tot 
respectant la legislació sobre protecció de dades, i permetre a les entitats de dret pú-
blic dedicades a l’avaluació de polítiques públiques que utilitzin la informació esta-
dística per al millorament de l’avaluació de les polítiques públiques, en la mesura que 
aquestes desenvolupen actuacions que constitueixen activitats estadístiques.

La disposició derogatòria deroga expressament la Llei 13/2010, del 21 de maig, 
del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, i l’única disposició que restava vigent de 
la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009: la dispo-
sició addicional primera.

Finalment, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits, subàmbits i objectius 
d’activitat estadística del Pla.

Títol I. Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la 
Generalitat
El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i de planificació de 

l’estadística d’interès de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 40 de 
la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
Aquesta llei regula el Pla estadístic de Catalunya i n’estableix els objectius per al 

període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2020.

Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya
Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són els que fixa 

el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn 
institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb 
el secret estadístic.

Capítol II. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 té els objectius generals següents:
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a) Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema Esta-
dístic de Catalunya.

b) Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
c) Promoure l’ús de l’estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l’ava-

luació i el millorament de les polítiques públiques.
d) Millorar la coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, tant en la produc-

ció com en la difusió estadística, especialment atenent la gestió de la qualitat dels 
processos i dels productes estadístics.

Article 5. Consolidació i ampliació de la informació estadística 
disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència 

l’article 4.a consisteix a consolidar les estadístiques que produeix el Sistema Esta-
dístic de Catalunya que han estat planificades i programades en plans estadístics an-
teriors, adaptar estadístiques periòdiques i produir noves estadístiques, d’acord amb 
els canvis econòmics, demogràfics, culturals, tecnològics i socials que es produeixen 
a Catalunya, prenent com a referència el conjunt d’estadístiques obligatòries del sis-
tema estadístic europeu. Les estadístiques del Pla estadístic s’agrupen en els àmbits 
definits en el capítol III.

Article 6. Potenciació de la integració de la informació estadística de 
Catalunya
1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referèn-

cia l’article 4.b es fonamenta en el millorament de l’eficiència i en la reducció de 
costos i càrregues a les unitats informants, i consisteix a potenciar l’explotació de 
la informació dels arxius i registres administratius i integrar-ne la informació en les 
estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual està constituït pels regis-
tres estadístics bàsics de població, d’entitats i de territori– ha d’integrar la informa-
ció estadística disponible en els departaments de la Generalitat i els organismes au-
tònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a potenciar l’ús 
i la reutilització de la informació, tant si és d’origen administratiu com estadístic.

3. La informació procedent d’arxius i registres administratius s’ha d’incorporar 
a les estadístiques amb vista al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadís-
tiques d’interès de la Generalitat.

4. El Registre estadístic de territori ha de constituir la base per a la creació d’un 
sistema de georeferenciació estadística del territori, que s’ha de desenvolupar per 
mitjà d’actuacions estadístiques definides amb la col·laboració d’ens especialitzats 
en aquest àmbit.

5. La informació que s’incorpori a les estadístiques amb vista al desplegament, 
l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat ha d’incloure 
sistemàticament les variables de sexe i edat, d’acord amb el que estableix la norma-
tiva vigent.

Article 7. Promoció de l’ús de l’estadística oficial
L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència 

l’article 4.c consisteix a:
a) Promoure l’ús de l’estadística oficial amb finalitats d’investigació científica, re-

cerca i avaluació de polítiques públiques per a augmentar l’aprofitament de les dades 
estadístiques disponibles en el Sistema Estadístic de Catalunya.

b) Obtenir la major informació de la realitat social i econòmica, i proporcionar 
eines per a un bon govern.

c) Promoure que les administracions públiques i les entitats utilitzin l’estadística 
oficial per a la presa de decisions.

d) Promoure que la ciutadania utilitzi l’estadística oficial.
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Article 8. Millorament de la coordinació del Sistema Estadístic de 
Catalunya
1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referèn-

cia l’article 4.d, de caràcter instrumental, consisteix a millorar els processos de pro-
ducció i difusió estadística, i a impulsar la gestió de la qualitat dels processos i dels 
productes estadístics.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, per a complir el que estableix l’apartat 1, 
té les obligacions següents:

a) Potenciar sistemes de gestió de la qualitat de les estadístiques per a assegu-
rar-ne la rellevància i la utilitat.

b) Establir procediments de planificació, gestió i seguiment dels processos de 
producció i difusió estadística.

c) Proporcionar criteris per a adequar els costos a la rellevància i significació de 
les activitats estadístiques.

d) Promoure que els òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya 
adoptin aquests sistemes, procediments i criteris.

3. La difusió estadística s’ha de fer preferentment per mitjà del Portal de l’esta-
dística pública de Catalunya.

Capítol III. Desplegament dels objectius generals del Pla estadístic de 
Catalunya 2017-2020

Article 9. Àmbits d’activitat estadística
1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es despleguen 

en un conjunt organitzat d’àmbits d’activitat estadística, entesos com els camps te-
màtics que recullen les diferents actuacions estadístiques que produeix el Sistema 
Estadístic de Catalunya, que concreten els objectius específics del Pla.

2. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla, els objec-
tius específics de cada un i els subàmbits corresponents s’especifiquen en l’annex 
d’aquesta llei.

Capítol IV. Execució del Pla estadístic de Catalunya

Article 12. Programes anuals d’actuació estadística
1. El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels 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 fitxes descriptives 
de les actuacions estadístiques s’han de fixar, sempre que sigui possible, els organis-
mes responsables i col·laboradors de l’actuació, una ressenya descriptiva de l’actua-
ció, 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 
un calendari precís de difusió de resultats.

Article 13. Tipus d’actuacions estadístiques
Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigèn-

cia del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són del tipus següent:
a) Actuacions estadístiques consolidades. Són les actuacions que en el desplega-

ment de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser 
vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació 
periòdica. Totes aquestes actuacions s’han de mantenir en el Pla estadístic de Cata-
lunya 2017-2020. En el cas que se’n suprimeixi alguna, l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya ho ha de comunicar al Parlament per mitjà de l’informe preceptiu d’acom-
pliment del Pla.
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b) Actuacions estadístiques noves. Són les actuacions que, per l’interès que tenen 
i per llur adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigèn-
cia d’aquest, o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans 
estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara 
no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

Article 14. Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els 
programes anuals d’actuació estadística
1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de tra-

metre a l’Institut d’Estadística de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques 
que s’han d’incloure en el programa anual d’actuació estadística abans del 30 de se-
tembre de l’any precedent.

2. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un programa anual d’actuació 
estadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament 
per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

3. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la 
informació següent:

a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada.
b) El nom dels organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, i també 

dels col·laboradors.
c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i 

dels mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.
d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén 

mesurar, incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat.
e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sis-

tema amb què es difondran.
f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difon-

dran les dades.
g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
h) Els arxius i registres administratius que es preveu utilitzar.
4. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a per-

sones físiques o jurídiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’or-
ganisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder 
homologar el projecte tècnic corresponent.

5. Si, com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per a fer una actuació estadís-
tica i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 
4, se’n deriva la realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b 
de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya l’ha de retornar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el 
Centre d’Estudis d’Opinió perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord 
amb l’article 19 de la Llei 6/2007.

Article 15. Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística
1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de gestió i coordi-

nació del Sistema Estadístic de Catalunya, abans del 31 de desembre de cada any 
ha d’aprovar per decret el programa anual d’actuació estadística per a l’any següent.

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret d’aprovació del pro-
grama anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del 
programa.

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució 
de cada programa anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació d’un in-
forme que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes 
d’incompliment.

4. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia de les institu-
cions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, cada any ha de preparar la 
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proposta de programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 
de novembre.

Article 16. Declaració d’estadística d’interès de la Generalitat
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de complir els requisits d’ob-

jectivitat i correcció tècnica establerts per l’article 15 de la Llei 23/1998, del 30 de 
desembre, d’estadística de Catalunya.

2. Les actuacions estadístiques incloses en un programa anual d’actuació esta-
dística es declaren estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració 
d’estadística oficial.

Article 17. Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla esta-

dístic de Catalunya 2017-2020 en el termini de sis mesos des de la finalització de la 
vigència del Pla.

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable d’elaborar l’informe d’exe-
cució a què fa referència l’apartat 1.

Capítol V. Marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla 
estadístic de Catalunya

Article 18. Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del 
Sistema Estadístic de Catalunya
1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 

Catalunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic 
vigent s’ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

2. La condició d’organisme col·laborador en una actuació estadística s’ha de fixar 
en els decrets que aprovin els programes anuals d’actuació estadística que desenvo-
lupin el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Article 19. Sol·licitud i requisits de la col·laboració tècnica a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya
Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar 

la col·laboració tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a elaborar i difon-
dre estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, 
sens perjudici del que disposa l’article 10.o de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, amb relació a l’assistència tècnica.

Article 20. Col·laboració de les institucions i els òrgans del Sistema 
Estadístic de Catalunya amb altres entitats
1. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de potenciar la col·laboració amb altres 

entitats i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per a 
desenvolupar objectius del Pla estadístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes 
s’han d’articular per mitjà de convenis de col·laboració.

2. Els convenis a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser inclosos en l’informe 
anual que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de presentar al Parlament.

Títol II. Modificació de la Llei 23/1998

Article 20 bis. [antic art. 10] Addició d’un nou article a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 7 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 7 bis
»1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya duen a ter-

me les actuacions estadístiques que els encomanen els programes anuals d’actuació 
estadística vigents.
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»2. Les institucions a què fa referència l’apartat 1 han de comunicar anualment a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya els òrgans que tenen atribucions estadístiques. 
Aquests òrgans resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts 
per la Llei d’estadística de Catalunya i les normes que la despleguen.»

Article 23. Addició d’un nou article a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 9 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«9 bis. Òrgans de govern
»1. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són:
»a) La Junta de Govern.
»b) El director o directora.
»2. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són regulats per 

mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
»3. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb rang or-

gànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a 
proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió 
i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d’acord amb criteris professionals 
i tècnics en l’àmbit de l’estadística. El període de mandat del director o directora de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.

»4. Són causes de cessament del director o directora de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya:

»a) La renúncia.
»b) L’expiració del termini del mandat.
»c) La incompatibilitat sobrevinguda.
»d) La incapacitat permanent.
»e) L’incompliment greu de les funcions pròpies del càrrec.
»f) La condemna ferma per delicte dolós.
»5. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya té la responsa-

bilitat de garantir que les estadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, 
s’elaboren i es difonen respectant la independència científica i de manera objectiva, 
professional i transparent.»

Article 23 bis. [antic art. 11] Addició d’un nou article a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 10 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 10 bis. Accés, utilització i integració dels registres administratius a càr-

rec de la Generalitat
»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya, juntament amb els departaments de la 

Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que 
en depenen, titulars de registres administratius, han de crear els mecanismes de co-
operació necessaris per a fer efectiu el que estableix l’apartat 4, en la forma que es 
determini per reglament.

»1 bis. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de coordinar les activitats de nor-
malització relatives als registres administratius i dels sistemes d’informació que 
puguin servir per a la generació de dades estadístiques. Amb aquest fi, l’Institut 
d’Estadística de Catalunya pot demanar als departaments de la Generalitat i als or-
ganismes autònoms, a les entitats de dret públic i a les empreses que en depenen les 
metadades pertinents dels registres i arxius administratius que s’utilitzin amb fina-
litats estadístiques.

»2. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats 
de dret públic i les empreses que en depenen han de trametre a l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius sus-
ceptibles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació o supressió 
d’aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer-ne el grau d’aprofitament es-
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tadístic, i especialment els que permetin assolir objectius del Pla estadístic, tinguin 
vocació de permanència i actualització contínua, abastin tot el territori de Catalunya 
i continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

»3. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot fer recomanacions de caràcter tècnic 
dels projectes a què fa referència l’apartat 2, especialment amb relació a nomencla-
tures, classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtzació estadística, per tal 
de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, 
d’acord amb els principis d’adequació dels procediments estadístics de càrrega no 
excessiva per a les persones enquestades i de relació cost-eficàcia del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees.

»4. L’Institut d’Estadística de Catalunya, a fi de reduir la càrrega de resposta de 
les unitats informants, pot accedir als arxius i registres administratius i estadístics 
disponibles dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les en-
titats de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos els emplenats per via 
electrònica, amb la màxima eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació i garantint l’ús adequat de la informació amb finalitat esta-
dística d’acord amb els principis d’independència professional de les autoritats esta-
dístiques i de la confidencialitat estadística. Aquest accés ha d’ésser exclusivament 
per a fer-ne ús amb finalitats estadístiques i la informació s’ha d’integrar en les es-
tadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de 
les estadístiques d’interès de la Generalitat.»

Article 23 ter. Modificació de l’article 11 de la Llei 23/1998
S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 11 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 

d’estadística de Catalunya, amb el text següent:
«4. El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la 

proposta de nomenament del director o directora general.»

Article 24. Modificació de l’article 17 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 17 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 

Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«Article 17
»1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font priorità-

ria 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 a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de crea-
ció o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha 
de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies 
i específiques.

»3. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot accedir, amb la 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, per a fer-ne ús amb finalitats exclu-
sivament estadístiques i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura 
necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès 
de la Generalitat.

»4. La comunicació de la informació relativa a dades personals de persones físi-
ques s’ha de fer de manera anonimitzada, llevat dels casos en què la finalitat estadís-
tica ho requereixi, en els quals s’han d’aplicar tècniques que no permetin a terceres 
parts la identificació de les persones afectades.

»5. 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.»

Article 24 bis. [antic art. 21] Addició d’un nou article
S’afegeix un nou article, el 21 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:



BOPC 248
31 d’octubre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 20

«Article 21 bis. 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:

»a) Rellevància. Les estadístiques han de satisfer les necessitats dels usuaris. Cal 
fer controls periòdics i un seguiment sistemàtic de llur satisfacció. S’ha de prestar un 
servei d’atenció als usuaris eficient que permeti satisfer necessitats.

»b) Precisió i fiabilitat. Les estadístiques han de reflectir la realitat de manera 
precisa i fiable. Cal fer públics els canvis o errors detectats.

»c) Oportunitat i puntualitat. Les estadístiques s’han de fer públiques de manera 
oportuna i puntual. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de fer públic el calendari 
anual de publicació de les actuacions estadístiques i els canvis que es produeixin en 
aquestes. El calendari anual s’ha de fer públic a l’inici de l’any natural.

»d) Coherència i comparabilitat. Les estadístiques han d’ésser consistents inter-
nament i comparables durant un període de temps raonable.

»e) Accessibilitat i claredat. Les estadístiques s’han de publicar de manera clara 
i comprensible; s’han de difondre de manera adequada i convenient; la disponibilitat 
i l’accés han d’ésser imparcials i han d’anar acompanyats de metadades i orientació 
de suport, i les microdades que se sol·licitin han d’ésser facilitades sempre que esti-
guin disponibles. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l’accessibilitat i la 
usabilitat de les dades difoses.»

Article 24 ter. [antic art. 22] Addició d’un nou article
S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística de Catalunya, amb el text següent:
«Article 22 bis. Canals de difusió
»1. Els resultats estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya s’han de fer pú-

blics per mitjà dels canals de difusió que cada institució consideri que garanteixen 
millor l’accés. Els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin 
d’aquesta llei s’han de difondre per internet sota una llicència oberta que permeti 
utilitzar-los citant-ne la font.

»2. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística 
pública de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s’ha de po-
der accedir a la informació produïda pel Sistema Estadístic de Catalunya de manera 
homogènia i estructurada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin 
reutilitzar. El portal ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística oficial dels webs de 
la resta d’institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

»3. Els webs de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya 
han de disposar en llurs webs d’un apartat específic d’estadística oficial que reculli els 
resultats de les actuacions integrades en els programes anuals d’actuació estadística.»

Article 25. Addició d’un nou article a la Llei 23/1998
S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-

dística 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 per a inven-

tariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones 
físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de 
Catalunya creïn o disposin exclusivament per a elaborar estadístiques d’interès de 
la Generalitat.

»2. El Registre de fitxers estadístics s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, que és responsable de gestionar-lo i custodiar-lo, 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’ac-
cessibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.»
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Article 26. Modificació de l’article 30 de la Llei 23/1998
Es modifica l’article 30 de la de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 

de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
«Article 30
»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema 

Estadístic de Catalunya han d’impulsar i facilitar la utilització de la informació es-
tadística disponible per a millorar l’avaluació de les polítiques públiques de les ad-
ministracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures 
polítiques a emprendre.

»2. Es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investigadors, als 
centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planifica-
ció, la programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques accedir a les 
dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en 
determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una 
identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció 
de dades i el secret estadístic.

»3. El Govern ha de determinar per decret, en els termes establerts pels principis 
generals fixats pel Codi de bones pràctiques i de conformitat amb el que estableix la 
legislació en matèria de protecció de dades personals, el procediment d’autorització 
per a accedir a les dades, d’acord amb els requeriments següents:

»a) El projecte d’investigació ha d’ésser sol·licitat per una persona física o jurídi-
ca reconeguda.

»b) S’ha d’haver presentat una proposta d’investigació pertinent.
»c) S’ha d’haver indicat la informació a la qual es vol tenir accés.
»d) Han de concórrer les garanties adequades per a la protecció de la seguretat 

de la informació.»

Disposició derogatòria
Resten derogades les disposicions següents:
a) La Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
b) La disposició addicional primera de la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla es-

tadístic de Catalunya 2006-2009.

Annex. Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla
a) Àmbits i subàmbits d’activitat estadística
1. Població
1.1. Evolució i estructura de la població
1.2. Censos de població i habitatges
1.3. Llars i famílies
1.4. Naixements i defuncions
1.5. Migracions
1.6. Població estrangera
1.7. Mobilitat i població estacional
1.8. Projeccions de població
1.9. Onomàstica

2. Economia
2.1. Comptes econòmics
2.2. Empreses. Estructura
2.3. Conjuntura econòmica
2.4. Preus
2.5. Sector exterior
2.6. Inversió
2.7. R+D+I
2.8. TIC
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3. Sectors econòmics
3.1. Sector agrari
3.2. Energia
3.3. Indústria
3.4. Construcció
3.5. Comerç
3.6. Serveis
3.7. Transport
3.8. Turisme
3.9. Sector financer
3.10. Sector públic

4. Treball i societat
4.1. Relació amb l’activitat
4.2. Cost laboral i salaris
4.3. Condicions laborals
4.4. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
4.5. Llengua
4.6. Ús del temps
4.7. Cultura
4.8. Entitats religioses
4.9. Eleccions i participació ciutadana
4.10. Justícia i seguretat
4.11. Esports
4.12. Joventut

5. Condicions de vida i protecció social
5.1. Ingressos i condicions de vida de les llars
5.2. Serveis socials i protecció social
5.3. Salut
5.4. Serveis sanitaris

6. Territori i medi ambient
6.1. Entorn físic i clima
6.2. Medi ambient
6.3. Divisions geogràfiques i administratives
6.4. Usos del sòl i planificació
6.5. Habitatges, edificis i locals
6.6. Infraestructures

7. Metodologia i normalització

8. Registres estadístics i directoris

9. Georeferenciació i estadística de base territorial

10. Indicadors i estadística de síntesi
10.1. Estadística de síntesi
10.2. Sistemes d’indicadors estadístics

11. Difusió i promoció de l’estadística

b) Objectius dels àmbits d’activitat estadística

1. Població
Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques de-

mogràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb una incidència especial en el 
tractament estadístic dels fenòmens demogràfics emergents i en els reptes de l’es-
tadística de base territorial. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demo-
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gràfica de la població des de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica 
i familiar i en esdeveniments del moviment natural, amb una atenció especial al 
fenomen migratori.

2. 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.

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’in-
fraestructures en aquest àmbit i els seus efectes econòmics o socials. Disposar 
d’infor mació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca 
i desenvolupament i també sobre la capacitat d’innovació de les empreses (R+D+I).

3. Sectors econòmics
Conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i sectors de l’economia 

catalana, amb informació sobre les empreses, els establiments i la seva producció, 
amb un èmfasi especial en el turisme; concretament en la informació física i econò-
mica, amb dades de l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, fluxos receptors 
internacionals i domèstics i el turisme emissor català, i també informació estruc-
tural de les empreses d’especialització turística, i en les administracions públiques 
de Catalunya (despesa i activitat inversora, recursos financers, materials i humans, 
vinculats especialment a les actuacions públiques en l’educació, la sanitat, la cultura, 
el medi ambient i l’R+D+I).

4. Treball i societat
Disposar d’informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren l’àm-

bit 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’estruc-
tura 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.

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 produc-
ció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu.

5. Condicions de vida i protecció social
Conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de ben-

estar, la cohesió social i el nivell de desenvolupament humà, considerant aspectes 
com les necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de 
pobresa i d’exclusió social, la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els 
aspectes que condicionen la salut de la població, així com els recursos dels serveis 
socials, l’activitat hospitalària i altres recursos sanitaris.

6. Territori i medi ambient
Disposar de la informació estadística i indicadors de l’entorn natural o medi físic, 

així com en l’àmbit del medi ambient i l’impacte sobre el planejament territorial, el 
transport i les infraestructures. Disposar de la metainformació estadística sobre la 
seva localització territorial i administrativa. Conèixer les característiques dels habi-
tatges, edificis i locals de Catalunya, tenint en compte les seves condicions, l’habitatge 
protegit, l’estat de conservació, la demanda d’habitatge social i el mercat immobiliari.
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7. Metodologia i normalització estadística
Millorar la qualitat de l’estadística oficial i perfeccionar els criteris de correc-

ció tècnica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l’elaboració 
d’eines metodològiques i computacionals; l’actualització i la millora del sistema nor-
malitzat de classificacions estadístiques, i la programació d’accions formatives per 
a professionals i usuaris de la informació estadística. Per a assolir aquest objectiu 
s’han de potenciar les accions de coordinació amb les institucions i els òrgans par-
ticipants en el Pla, amb la finalitat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els 
criteris de control de qualitat que s’apliquen.

8. 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’Institut d’Estadística de Catalunya. Facilitar l’accés d’aquesta infor-
mació a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i als usuaris 
d’informació estadística en les condicions establertes per la normativa vigent.

9. Georeferenciació i estadística de base territorial
Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informa-

ció primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació 
de sistemes de georeferenciació de la informació estadística, en plena col·laboració 
amb les administracions, organismes i institucions competents, per tal de potenciar 
la disponibilitat (per internet) d’informació estadística amb la màxima desagregació 
territorial possible.

10. Indicadors i estadística de síntesi
Articular un sistema d’indicadors estadístics comparable amb altres sistemes es-

tadístics estatals, europeus i internacionals, i elaborar publicacions i productes de 
síntesi sobre la realitat catalana.

11. Difusió i promoció de l’estadística
Prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris i dels mit-

jans de comunicació mitjançant l’atenció personalitzada presencial, telefònica i, es-
pecialment, per Internet, així com la resolució de comandes específiques.

Difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes 
i el grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades 
en l’àmbit estadístic i promoure’n la utilització, i incorporar procediments estadís-
tics en l’anàlisi demogràfica, econòmica i social.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Germà Gordó i Aubarell; el president 

de la Comissió, Antoni Castellà i Clavé

ESMENES RESERVADES PERA DEFENSAR EN EL PLE

GP de Ciutadans
5, 12, 13, 26, 29, 32, 36, 40, 42

GP de Catalunya Sí que es Pot
18, 23 i 31

GP del Partit Popular de Catalunya
9, 17

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
4, 10, 27 i 30
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Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CSP; GP C’s (reg. 39860; 39876; 39880; 39887).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre 
de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari (tram. 202-00017/11) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Maria Dolors Rovirola i Coromí

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla

Grup Parlamentari Socialista
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Gabriela Serra Frediani

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre 
de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una 
prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (tram. 202-
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00018/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Anna Caula i Paretas

Grup Parlamentari de Ciutadans
Laura Vílchez Sánchez

Grup Parlamentari Socialista
Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

ANUL·LACIÓ DE LA RETIRADA DE LA PROPOSTA

N. de la R.: En el BOPC 247, del 28 d’octubre de 2016, a la pàg. 7, es va publi-
car, per error, la retirada de la proposta de resolució. Per consegüent, aquest tràmit 
queda anul·lat i la proposta resta en curs de tramitació.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública 
Catalana
409-00003/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Coneixement: Comissió d’Economia i Hisenda, 26.10.2016

La Comissió d’Economia i Hisenda, en sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 
2016, ha nomenat el Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catala-
na (tram. 409-00003/11), d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament. El 
Grup de Treball és integrat pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas 
Carmina Castellví i Vallverdú

Grup Parlamentari de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato
Javier Rivas Escamilla

Grup Parlamentari Socialista 
Òscar Ordeig i Molist
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Joan Coscubiela Conesa

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, Oriol Amat i Salas; el president de la Comissió en 

funcions, Antoni Castellà i Clavé
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’execució del pressupost del 2015 prorrogat durant el 2016
354-00085/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 10, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 229.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
la situació de les persones amb dependència
354-00086/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
l’obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de 
fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors d’edat
354-00088/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 230.

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

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per 
a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè exposin els resultats de 
l’informe sobre la salut mental en el marc dels afers socials
356-00286/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.



BOPC 248
31 d’octubre de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 29 

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors 
de les oficines liquidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre les funcions que les oficines liquidadores 
compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya
356-00295/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Sol·licitud de compareixença de Juan Manuel Ramírez, president 
de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi de les 
conclusions de l’informe sobre dependència presentat per aquesta 
associació el 27 de juliol
356-00296/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Afers Socials i 
Famílies davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre l’establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves 
menors de divuit anys a càrrec
356-00300/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre l’establiment de prestacions econòmiques per a 
infants i joves menors de divuit anys a càrrec
356-00301/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Famílies 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
l’establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves 
menors de divuit anys a càrrec
356-00302/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
l’establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves 
menors de divuit anys a càrrec
356-00303/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de la 
Inspecció i Control Agroalimentari amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00305/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció 
i Foment del Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
356-00306/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.
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Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Prevenció 
de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00307/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença del cap del Departament de Gestió de 
Matèria Orgànica de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
356-00308/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença cap de l’Oficina Comarcal del Vallès 
Occidental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
356-00309/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada 
especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des 
del punt de vista legal
356-00319/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cooperativa 
APINDEP Ronçana davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè informi sobre els objectius i la finalitat de l’entitat
356-00337/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença d’Alejandro Vilà, president de 
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
problemàtica social del diagnòstic de l’Alzheimer
356-00341/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 230.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè doni compte dels informes que li ha encomanat 
el Govern
356-00342/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 12, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 228.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre els treballadors de les oficines liquidadores dels registradors 
de la propietat
356-00351/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Sol·licitud de compareixença de Laura Sicilia, representant 
d’Activament, Col·lectiu Actiu de Persones amb l’Experiència del 
Trastorn Mental, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui els 
abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu
356-00359/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 38041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 25.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El 
Mundo de los ASI, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre els abusos sexuals a la infància
356-00360/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 38042).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 25.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a donar la conformitat al seu nomenament 
com a director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00369/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 12, tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 228.
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Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, president de 
l’Associació Catalana de Bioarqueologia i director general de 
l’Institut de Patrimoni Immaterial, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
356-00382/11

SOL·LICITUD

Presentació: Irene Rigau i Oliver, del GP JS (reg. 39831).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 26.10.2016.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 231.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les 
persones amb dependència
355-00052/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 9, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 230.

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

Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats 
Locals i Seccions de Crèdit amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00158/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.
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Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
353-00159/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació 
de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00160/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió d’una representació de la Plataforma 
Anti-Fons Obligatori amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
353-00161/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives
353-00162/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.
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Compareixença en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00163/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió d’una representació del sindicat 
Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00164/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la 
Plataforma d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
353-00165/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic 
de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
353-00166/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00074/11; 352-00492/11).
Acord: Comissió d’Economia i Hisenda, 26.10.2016.
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Compareixença en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic 
de dret mercantil d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
353-00167/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00075/11; 352-00493/11).
Acord: Comissió d’Economia i Hisenda, 26.10.2016.

Compareixença en comissió d’una representació d’Analistes 
Financers Internacionals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00168/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença en comissió d’una representació de la Federació 
Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
353-00169/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 229.

Compareixença d’una representació de l’Observatori de la Creu 
Roja de Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per 
a presentar l’informe sobre les persones immigrades en situació 
vulnerable
357-00107/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 26.10.2016, DSPC-C 230.
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Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre 
d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre les activitats i el programa d’actuació del Centre
357-00147/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 228.

Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre el procés i el pla de 
descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros als 
sòls industrials de Flix
357-00180/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.

Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica 
ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
explicar l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació 
dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
357-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.

Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i 
tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
autora d’una tesi sobre la planta química de Flix, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels 
residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte 
industrial d’Ercros a Flix
357-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.
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Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar les 
demandes de l’Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls 
dels terrenys d’Ercros
357-00183/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.

Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia 
ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del 
recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00184/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.

Compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la Unitat de Sanitat 
Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del 
recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00185/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 26.10.2016, DSPC-C 232.

Compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a donar la conformitat al seu nomenament com a 
director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
357-00250/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 12, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 228.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
26.10.2016, DSPC-C 228.
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Compareixença d’una representació dels treballadors de les oficines 
liquidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar 
sobre les funcions que les oficines liquidadores compleixen a compte 
de l’Agència Tributària de Catalunya
357-00251/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 229.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre els 
treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la 
propietat
357-00252/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 229.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’execució del pressupost
357-00253/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 10, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 229.

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a exposar els resultats de l’informe 
sobre la salut mental en el marc dels afers socials
357-00254/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.
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Compareixença de Juan Manuel Ramírez, president de l’Associació 
Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar de les conclusions de 
l’informe sobre dependència presentat per aquesta associació el 27 
de juliol
357-00255/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença del secretari general d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
l’establiment de prestacions econòmiques per a infants i joves 
menors de divuit anys a càrrec
357-00256/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre l’establiment de prestacions econòmiques per a 
infants i joves menors de divuit anys a càrrec
357-00257/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença de la directora general de Famílies davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’establiment 
de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit 
anys a càrrec
357-00258/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.
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Compareixença de la directora general de Pressupostos davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’establiment 
de prestacions econòmiques per a infants i joves menors de divuit 
anys a càrrec
357-00259/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença de la subdirectora general de la Inspecció i Control 
Agroalimentari amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
357-00260/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del 
Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00261/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença del cap del Departament de Prevenció de l’Agència 
de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00262/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria 
Orgànica de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00263/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.
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Compareixença del cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
357-00264/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en 
dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre el sistema de protecció de menors des del punt de 
vista legal
357-00265/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença d’una representació de la cooperativa Apindep 
Ronçana davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre els objectius i la finalitat de l’entitat
357-00266/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.

Compareixença d’Alejandro Vilà, president de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la problemàtica social 
del diagnòstic de l’Alzheimer
357-00267/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 9, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 230.
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Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a donar compte dels informes que li ha encomanat el Govern
357-00268/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 12, tinguda el 26.10.2016, 
DSPC-C 228.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00038/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 39857 / Coneixement: 27.10.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència del conseller del departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, del 25 al 27 d’octubre de 2016, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 306/2016, de 19 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conse-
ller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 25 al 27 d’octu-
bre de 2016, és publicat al DOGC 7234, del 26.10.2016.
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