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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant 
la Comissió de Cultura perquè expliqui el darrer informe sobre l’estat de la llengua 
catalana i sobre les polítiques lingüístiques de l’occità
356-00460/11
Reformulació de la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del cinema 
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Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes 
i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura perquè presenti les seves 
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Sol·licitud de compareixença de Josep Paradells, director de la Fundació i2Cat, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals perquè informi sobre la recerca de nous formats de televisió per internet
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Sol·licitud 30
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00018/11
Substanciació 30

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

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar 
la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
357-00386/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, per a informar sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
357-00387/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la Declaració 
universal dels drets lingüístics
357-00388/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, familiar de persones desapare-
gudes durant la Guerra Civil, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la localització i la identi-
ficació de persones desaparegudes en el context de la guerra
357-00389/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
357-00390/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença en ponència de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització 
Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
357-00391/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de 
Cultura per a explicar el darrer informe sobre l’estat de la llengua catalana i sobre 
les polítiques lingüístiques de l’occità i la valoració de l’estat del Pla director del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
357-00392/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació del cinema català
357-00393/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a presentar les seves propostes per 
al Pla estratègic de l’audiovisual 2017-2020
357-00394/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 422/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de fe-
brer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire 
al Camp de Tarragona (tram. 250-00627/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 44452) i el Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 45652).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir, en el marc de la Taula de Qualitat de l’Aire, les directrius d’un estudi 

complet sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona; encarregar-lo a una entitat 
independent o a científics experts, en col·laboració amb les entitats i institucions de 
la zona; garantir que es dugui a terme durant el 2017, i, posteriorment, adoptar les 
mesures necessàries per a corregir els possibles dèficits de la qualitat de l’aire.

b) Destinar els recursos econòmics, materials i administratius necessaris per a 
desenvolupar correctament l’estudi sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.

c) Preveure que a partir del 2018, en el marc del pla de vigilància establert en 
l’estudi sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, aquests estudis de qualitat 
de l’aire es facin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament recai-
gui sobre els productors d’emissions.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 423/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 6 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00725/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de 
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00725/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
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b) Informar-lo de com es preveu d’aplicar l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 a fi que 
en pugui fer el seguiment.

c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 6 de l’Agen-
da 2030.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 424/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 7 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00726/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de 
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00726/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu aplicar l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 a fi que en 

pugui fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 7 de l’Agen-

da 2030.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 425/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 13 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00732/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de 
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00732/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu aplicar l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 a fi que 

en pugui fer el seguiment.
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c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 13 de l’Agen-
da 2030.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 426/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 14 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00733/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de 
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00733/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu aplicar l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 a fi que 

en pugui fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 14 de l’Agen-

da 2030.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 427/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 15 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00734/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 9, 01.02.2017, DSPC-C 309

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 1 de 
febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00734/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu aplicar l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 a fi que 

en pugui fer el seguiment.
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c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 15 de l’Agen-
da 2030.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 477/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
població tàmil de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic
250-00553/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

18, 16.02.2017, DSPC-C 326

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després del 
conflicte bèl·lic (tram. 250-00553/11), presentada per Jordi-Miquel Sendra Vellvè, 
juntament amb dos altres diputats portaveus dels grups parlamentaris en la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya es mostra a favor que, sigui quina sigui la fórmula 

triada per a la investigació de les denúncies sobre crims comesos durant la guerra de 
1983-2009 a Sri Lanka, inclosa la investigació de la greu acusació de genocidi con-
tra el poble tàmil, compti amb una participació internacional i es tracti d’un procés 
creïble que compleixi els estàndards internacionals en aquest tipus d’investigacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes les gestions al seu abast, 
per mitjà dels mecanismes adequats, per tal que el Govern espanyol i la Unió Eu-
ropea reclamin al Govern de Sri Lanka el tancament dels centres d’internament i 
l’alliberament dels ciutadans que hi estan retinguts.

3. El Parlament de Catalunya reclama al conjunt de la comunitat internacional que 
faci tot el que estigui al seu abast per a obtenir del Govern de Sri Lanka garanties 
per a les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans d’origen tàmil, inclosa la 
possibilitat de proposar la fórmula que desitgin respecte a llur organització política.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta en fun-

cions de la Comissió, Marina Bravo Sobrino

Resolució 478/XI del Parlament de Catalunya, de preocupació per la 
situació política institucional arran de la destitució de Dilma Rousseff 
com a presidenta del Brasil
250-00560/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

18, 16.02.2017, DSPC-C 326

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Pro-
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posta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presiden-
ta del Brasil (tram. 250-00560/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
39521).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern del Brasil expres-
si la preocupació per la situació de potencial inestabilitat política institucional que 
hagi pogut propiciar la destitució per la via de l’impeachment de la presidenta Dil-
ma Rousseff.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta en fun-

cions de la Comissió, Marina Bravo Sobrino

Resolució 479/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
humanitària al Iemen
250-00572/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

18, 16.02.2017, DSPC-C 326

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen (tram. 250-00572/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40992).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb la població civil 

iemenita que pateix les conseqüències del conflicte armat, i dona suport a les ini-
ciatives de pau que reclamen a totes les parts en conflicte el cessament de les hos-
tilitats.

2. El Parlament de Catalunya reclama la fi dels atacs sobre la població civil ie-
menita duts a terme per diversos integrants de les parts en conflicte, i especialment 
reclama la fi de la intervenció militar encapçalada per l’Aràbia Saudita, a partir de 
la qual la situació humanitària s’ha degradat enormement i el nombre de víctimes 
mortals ha patit un notable increment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar, en funció de les se-
ves capacitats i coordinant-se en allò que sigui necessari amb altres poders públics, 
mesures per a l’assistència a la població civil de la zona afectada pels conflictes vi-
olents, i a treballar per a erradicar els elements que generen conflictes i vulneració 
dels drets humans com són el comerç d’armes i les causes que generen pobresa i 
desigualtat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, David Rodríguez i González; la presi-

denta en funcions de la Comissió, Marina Bravo Sobrino
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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 l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.
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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 d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 49569; 49599; 49891).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 24.02.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 50494, 50962, 50972, 50974, 50977 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Afers Institucionals, 20.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50494)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra c, de l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
Les funcions de l’Agència són les següents: 
[...]
c) Exercir totes les funcions tècniques d’equip de resposta a emergències (CERT) 

competent a Catalunya previstes a la legislació vigent, en particular a la normati-
va de serveis de la societat de la informació, incloent la relació amb altres organis-
mes de ciberseguretat tant a nivell nacional estatal com internacional, i la coordina-
ció dels equips de resposta a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i CERT o entitats 
equivalents que actuïn en el seu àmbit territorial. Així mateix, exercirà aquestes 
funcions com a CERT del Govern de la Generalitat de Catalunya.

[...]»

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
Les funcions de l’Agència són les següents: 
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[...]
c. bis) Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac.»

Esmena 3
GP Socialista
De modificació de la lletra d de l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
Les funcions de l’Agència són les següents: 
[...]
d) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualssevol autoritats 

competents per a l’exercici de les seves funcions públiques, i, en particular, en les 
tasques de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i ob-
tenció de prova electrònica. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, incloent-
-hi la intervenció directa i l’obtenció de prova electrònica, l’Agència actuarà mera-
ment com a suport de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, altres forces 
i cossos de seguretat, el Ministeri Fiscal i les autoritats judicials, previ requeriment, 
tot preservant i posant a la seva disposició els elements rellevants per a la seva in-
vestigació o que puguin constituir elements de prova.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d bis a l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
Les funcions de l’Agència són les següents: 
[...]
d. bis) Posar immediatament en coneixement de les forces i cossos de seguretat 

competents els fets que, indiciàriament, puguin considerar-se com a il·lícits o puguin 
tenir una afectació sobre la seguretat pública, i informar a les forces i cossos de se-
guretat competents de tots aquells incidents que, malgrat no siguin constitutius de 
delicte, puguin tenir transcendència sobre futurs incidents de major gravetat o apor-
tin altra informació rellevant sobre algun tipus d’activitat il·lícita.

[...]»

Esmena 5
GP Socialista
De modificació de la lletra h de l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
Les funcions de l’Agència són les següents: 
[...]
h) Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant 

Organitzar les activitats de difusió, formació i conscienciació en matèria de ciberse-
guretat adients als diferents col·lectius destinataris, posant especial èmfasi als que pre-
senten situacions de vulnerabilitat, així com facilitant les eines i programes escaients.

[...]»

Esmena 6
GP Socialista
De supressió de la lletra i de l’apartat tercer de l’article 2

«Article 2. Objecte i funcions
[...]
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Les funcions de l’Agència són les següents: 
[...]
i) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupa-

ment de l’economia i la societat digital a Catalunya.
[...]»

Esmena 7
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’article 4

«Article 4. El Consell d’Administració
Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’in-

tegrar necessàriament els membres següents: 
[...]
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una vicepresidència, a la qual de les quals 

correspon a una persona amb rang de secretari general, que tingui competència en 
matèria de ciberseguretat i societat digital i l’altra a un representant del Departa-
ment de la Vicepresidència, en el supòsit que estigui creat aquest Departament dins 
el Govern.

[...]»

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’article 5

«Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a proposta del escoltat el Consell d’Administració qui ostentarà les po-
testats corresponents per a la seva contractació i separació, si s’escau. El director o 
la directora, entre la designació i la seva efectiva contractació, compareixerà davant 
la comissió del Parlament de Catalunya competent en matèria de ciberseguretat.»

Esmena 9
GP Socialista
D’addició d’un incís en l’apartat segon de l’article 10

«Article 10. Règim de control
[...]
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria 

d’activitats fetes durant l’exercici que lliura al Govern i al Parlament, i que el direc-
tor o la directora de l’Agència ha de presentar davant la comissió del Parlament de 
Catalunya competent en matèria de ciberseguretat.»

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 10

«Article 10. Règim de control
[...]
2. bis) La Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, l’Agència de Pro-

tecció de Dades de Catalunya, i l’Oficina Antifrau de Catalunya, cadascuna dins 
l’àmbit de les seves competències, emetran anualment una memòria sobre l’activitat 
durant l’exercici de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que lliuraran al Go-
vern i al Parlament, com a màxim un mes més tard de lliurada la memòria anual 
elaborada per la pròpia Agència.»

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50962)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 116 del Reglamento del Parlamento, presenta las 
siguientes enmiendas al articulado del Projecte de llei de creació de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de una nueva disposición adicional

Disposición adicional. Disolución y liquidación de la Fundación CESICAT
1. El Govern de la Generalitat promoverá, en el plazo improrrogable de tres me-

ses desde la entrada en vigor de la presente ley, la inmediata disolución y posterior 
liquidación de la Fundación CESICAT y presentará, en el plazo máximo de un mes, 
en sede parlamentaria un informe detallado sobre dicha disolución y liquidación, 
debiendo rendir cuentas ante el Parlament por las cuestiones que se susciten a raíz 
del contenido de dicho informe. 

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De supresión de la disposición adicional segunda 

Segona. Cessió a l’agència dels actiu materials, personal i pressupost i subroga-
ció en els contractes i convenis Per al compliment de les seves funcions la Fundació 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya cedeix a l’Agència de Ciberse-
guretat de Catalunya tots els actius materials, personal i els recursos pressupostaris 
assignats a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Per tal 
de procedir a aquesta cessió, la fundació realitzarà els tràmits interns necessaris per 
a la seva execució des de l’aprovació de la present llei, efectuant la Generalitat de 
Catalunya les modificacions administratives i pressupostàries necessàries. L’agència 
de ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis subscrits per 
la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. L’Agència se subro-
garà en la posició jurídica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats del seu sector públic per que fa als drets i obligacions que li corresponguin 
en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa es concretarà en el 
decret d’aprovació dels seus estatuts.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De supresión de la disposición transitoria única

Disposició transitòria. Exercici de les funcions de la Fundació CESICAT fins la 
constitució de l’Agència Fins a l’efectiva constitució i completa posada en marxa de 
l’Agència, la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya seguirà 
exercint les seves funcions a través dels mitjans tècnics, personals i actius propis. 
El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència de ciberseguretat de 
Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Cesicat s’integrarà a l’Agència pel 
mecanisme de successió d’empresa, en la forma prevista en la normativa laboral 
corresponent.
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Enmienda 4
GP de Ciutadans
De supresión de la disposición final tercera 

Tercera. Dissolució de la fundació CESICAT 
La Fundació CESICAT iniciarà el procediment de dissolució en el moment de 

constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta acceptarà els 
béns, els drets i les obligacions que li cedeixi la Fundació.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De supressió

Quarta. Autoritzacions 1. S’autoritza el Govern perquè porti a terme les modi-
ficacions pressupostàries i patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya els recursos indicats a les disposicions addicionals pri-
mera i segona. 2. S’autoritza als representants de l’Administració de la Generalitat 
en els òrgans de govern de la Fundació CESICAT, a realitzar tots els actes que si-
guin necessaris als efectes de de la seva dissolució i liquidació.

Enmienda 6
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 3 bis 

Artículo 3 bis Cooperación y colaboración 
La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña cooperará y colaborará con las res-

tantes instituciones autonómicas y nacionales encargadas de realizar funciones asi-
milables en el ámbito de la ciberseguridad.

Enmienda 7
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 3 ter 

Artículo 3 ter. Control parlamentario actividad 
1. Sin perjuicio de su control por otros órganos o poderes públicos, la Agencia 

de Ciberseguridad de Cataluña deberá someterse especialmente a control del Par-
lament de Cataluña.

2. A tales efectos, y sin perjuicio de su deber de colaborar en todo momento en 
dicha labor de control, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña deberá someter 
a la Comisión de Materias Secretas o Reservadas, con carácter previo, un plan de 
trabajo anual relativo a su actividad y, con carácter posterior, una memoria expli-
cativa de sus actividades.

Enmienda 8
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo artículo 4 quater

Artículo 4 quater. Control judicial previo por afectación de derechos fundamentales
1. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña deberá, en el marco de su cola-

boración y cooperación leal con el Centro Nacional de Inteligencia como órgano 
nacional coordinador de los diferentes organismos de la Administración en mate-
ria de seguridad de las tecnologías de la información y siempre en interés de los 
principios y funciones previstos en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia, recabar, con carácter previo y a través de la inter-
mediación del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, 
la correspondiente autorización del Magistrado del Tribunal Supremo competente, 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la adopción de las medidas que 
afecten a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto 
de la comunicaciones. 
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Enmienda 9
GP de Ciutadans
De modificación del artículo 5

Artículo 5. Elección y nombramiento del director 
1. El director o directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña es elegido 

por el Parlament de Cataluña según lo previsto en este artículo.
2. El Parlament de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-

blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el Boletín Ofi-
cial del Parlament de Cataluña y su página web, el inicio del procedimiento con la 
convocatoria a la presentación de candidaturas.

3. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

4. En la convocatoria se establecerán los requisitos de experiencia mínima de 10 
años en funciones análogas y de honorabilidad. Se presumirá la honorabilidad de la 
persona cuando no haya sido sancionado por infracciones administrativas o penales 
en un plazo mínimo de 15 años.

5. Los candidatos deberán tener el pleno y libre disfrute de sus derechos civiles 
y políticos y ser personas que reúnan condiciones de idoneidad, probidad y profe-
sionalidad suficientes.

6. Asimismo, los candidatos deberán acompañar junto a su solicitud un progra-
ma prospectivo de actividades a desempeñar por la Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña bajo su eventual dirección.

7. Una vez concluido el plazo para la presentación de las candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente excluirá las candidaturas que no hayan acreditado 
los requisitos de acceso requeridos y elaborará una lista de las candidaturas admiti-
das por orden de preferencia para su designación. La lista deberá ser aprobada por 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes.

8. La comisión parlamentaria competente sustanciará la comparecencia de los 
tres candidatos con mayor preferencia y elevará al Pleno una lista reducida con es-
tos candidatos.

9. El Pleno puede nombrar a cualquiera de los tres candidatos propuestos si, en 
una primera votación en la que cada diputado deberá escribir un solo nombre en 
la papeleta correspondiente de entre los tres posibles candidatos, alguno de ellos 
obtiene el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en la prime-
ra votación ninguno de los candidatos obtiene tal mayoría, los dos candidatos con 
mayor apoyo se someten a una nueva votación en la que se utilizará el mismo pro-
cedimiento que en la primera, debiendo ser elegido el candidato que mayor apoyo 
reciba, siempre y cuando supere una mayoría de dos tercios.

10. Si fuese imposible la elección de un candidato conforme a lo anteriormente 
indicado, el procedimiento proseguirá con los siguientes tres candidatos de la lis-
ta previamente aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta la 
elección efectiva de una persona o el agotamiento absoluto de candidatos en dicha 
lista. En este último caso, se iniciará nuevamente el procedimiento.

11. El director o directora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña será 
nombrado por el Presidente o Presidenta del Parlament de Cataluña y deberá tomar 
posesión del cargo en el plazo de una semana desde la publicación de su nombra-
miento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

12. Todo los actos y resoluciones dictados en el marco de este procedimiento y 
sus documentos serán públicos y estarán permanentemente accesibles.
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Enmienda 10
GP de Ciutadans
De modificación del artículo 6 que pasa a tener el siguiente redactado

Article 6. Estatuts 
Correspon al Consell d’Administració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalu-

nya aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de Ciberseguretat de Cata-
lunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern; la 
composició i funcionament del Consell d’Administració i l’estructura orgànica inter-
na i el règim de funcionament de l’Agència.

Enmienda 11
GP de Ciutadans
De modificación de l’article 4

Article 4. El Consell d’Administració 
Aquest s’integra per tres membres i l’han d’integrar necessàriament els membres 

següents: 
a) El president o presidenta que serà nomenat pel Parlament seguint el procedi-

ment i les majories previstes pel nomenament del Director.
b) Un conseller designat pel Govern.
c) Un conseller independent, jurista expert en matèria de tutela dels drets fona-

mentals designat pel Parlament per les majories previstes pel nomenament del Di-
rector a proposta de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La durada del mandat d’aquests consellers no pot ser superior als 4 anys.

Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 50972)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya (tram. 200-00010/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del Preàmbul

[...], així com per a garantir el progrés i el desenvolupament social, sense discri-
minacions per raons d’accés, dels ciutadans de Catalunya en aquesta societat de la 
informació. [...]

[...] Així doncs, la present llei té com a finalitat la dissolució del CESICAT i la 
creació d’una entitat de dret d’un ens públic, amb personalitat jurídica pròpia, sot-
mesa al dret privat, a la qual se li atorguen aquestes funcions [...]

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 1

Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a ens públic entitat 

de dret públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat 
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jurídica pròpia, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena 
capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i amb plena autonomia orgànica 
i funcional, adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i socie-
tat digital.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus 
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana, i la resta de lleis i disposicions 
que li són aplicables.

3. L’activitat de l’Agència s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions 
externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat 
dels actes que impliquen l’exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret 
administratiu. En les relacions amb el departament al qual s’adscriu l’Agència se 
sotmet al dret administratiu.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 4

Article 4. El Consell d’Administració Rector
Aquest, de composició paritària, s’integra per un mínim de sis membres i un mà-

xim de deu, i l’han d’integrar necessàriament els membres següents: 
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 
departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
cietat digital i l’altra a un representant del Departament de la Vicepresidència, en el 
supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Genera-
litat de Catalunya.

El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Parlament de 
Catalunya per majoria absoluta.

Aquests han de ser persones de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
relacionats amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La durada del mandat 
d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 4

Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a proposta del Consell Rector d’Administració qui ostentarà les potestats 
corresponents per a la seva contractació i separació, si s’escau.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 4

Article 6. Estatuts
Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 

Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; la composició i funcionament del Consell Rector d’Administra-
ció i el nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de 
funcionament de l’Agència.

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

Article 7. Règim econòmic i financer
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix d’autonomia financera que 

estableix la normativa reguladora de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets que li són adscrits i 

els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.
3. El recursos de l’Agència quedaran integrats per: 
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i rendes 

del mateix.
b) Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats i prestació de serveis en 

l’exercici de les competències i funcions a què es refereix aquesta llei i el seu desen-
volupament reglamentari en matèria de ciberseguretat.

c) Les transferències que, en el seu cas realitzi el departament al qual resta ads-
crita amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i 
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de 
desembre.

5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat 
de conformitat amb el règim establert per la normativa reguladora de les finances 
públiques de la Generalitat de Catalunya, atenent a la forma jurídica de l’Agència. 
Així mateix, el règim comptable aplicable es sotmetrà a les instruccions i normati-
va de desplegament que dicti la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’article 75 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

Article 9. Règim de personal 
El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és personal laboral o 

funcionari de la Generalitat de Catalunya. es regeix pel dret laboral, sens perjudici 
de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats administratives. 
En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin a les funcions d’ins-
pecció i control que dugui a terme l’Agència el personal funcionari tindrà la consi-
deració d’autoritat pública. Ostentarà aquesta consideració en particular, respecte de 
les funcions establertes a les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 2.

El personal es sotmetrà a la normativa de personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya.
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del Capítol IV article 11

Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció.
Article 11. Contracte programa
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el departament d’adscripció, han d’establir un contracte pro-
grama de caràcter plurianual que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels ob-
jectius que s’han d’assolir, la previsió dels resultats que s’han d’obtenir en la gestió i 
els instruments de seguiment, control i d’avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat 
de l’entitat durant la vigència del contracte, així com la política de gestió dels re-
cursos humans de l’Agència (règim retributiu, llocs de treball, etc.) necessaris per a 
l’assoliment dels objectius establerts en aquest contracte, sens perjudici de la com-
petència dels òrgans de govern de l’Agència per determinar les línies generals de 
gestió dels seus recursos humans.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 50974)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).

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

Article 4. El Consell d’Administració
Aquest s’integra per un mínim de sis membres i un màxim de deu, i l’han d’in-

tegrar necessàriament els membres següents: 
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon a una persona amb 

rang de secretari general, que tingui competència en matèria de ciberseguretat i so-
cietat digital i l’altra a un representant del Departament d’Interior o el que el subs-
titueix en el comandament de les forces i cossos de seguretat. de la Vicepresidència, 
en el supòsit que estigui creat aquest Departament dins el Govern

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de tecnologies de la informació i la comunicació.
g) Un vocal que serà un dels adjunt al Síndic de Greuges.
Els vocals del Consell d’Administració mencionats en l’apartat anterior tenen ca-

ràcter permanent. Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar 
com a mínim el rang de director general, i són nomenats pel Parlament de Catalu-
nya Govern de la Generalitat de Catalunya.
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El conseller o consellera competent en matèria de ciberseguretat i societat digital 
pot proposar vocals, amb caràcter temporal, fins el nombre màxim de deu. Aquests 
seran nomenats, si s’escau, pel Parlament de Catalunya. Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquests han de ser persones de la societat civil, l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, relacionades amb els àmbits d’actuació i funcions de l’Agència. La 
durada del mandat d’aquests vocals no pot ser superior als 4 anys.

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

Article 5. La direcció
El director o directora és designat lliurement pel Parlament de Catalunya, a pro-

posta del Consell d’Administració qui ostentarà les potestats corresponents per a la 
seva contractació i separació, si s’escau.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50977)

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

Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 1, de l’article 2

1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per missió garantir la cibersegu-
retat en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes 
de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 2

3. En l’execució d’aquests objectius l’Agència podrà exercitar les seves funcions 
en relació amb les persones físiques o jurídiques ubicades a Catalunya així com es-
tablir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis de la societat de la 
informació i de comunicacions electròniques que prestin serveis o disposin d’infra-
estructura a Catalunya.

Les funcions de l’Agència són les següents: 
a) Prevenir, detectar i [...].

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra a de l’apartat 3, de l’article 2

a) Prevenir, detectar i respondre incidents de ciberseguretat en l’àmbit de la Ge-
neralitat de Catalunya, desplegant les mesures de protecció adients per donar res-
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posta a les ciberamenaces i els seus riscos inherents sobre infraestructures tecnolò-
giques, sistemes d’informació, serveis TIC i la informació que maneguen.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a la lletra b, de l’apartat 3, de l’article 2

b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, Es-
tablir la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels inci-
dents de ciberseguretat que presentin afectació al territori de Catalunya, així com 
les proves que es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que la 
conforma, l’Agència exercirà per mitjà de la prestació dels seus serveis les funcions 
de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat de la Generalitat de 
Catalunya, coordinant amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació aquelles actuacions on el seu suport pugui ser requerit.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra d de l’apartat 3, de l’article 2

d) Actuar, d’acord amb la normativa vigent, com a suport, en matèria de ciber-
seguretat, de qualssevol autoritats competents per a l’exercici de les seves funcions 
públiques, i, en particular, en les tasques de lluita contra les conductes il·lícites, in-
cloent-hi la intervenció directa i obtenció de prova electrònica.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra f de l’apartat 3, de l’article 2

f) Recollir les dades adients de les entitats de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya que gestionen serveis públics o essencials a Catalunya per tal de conèixer 
l’estat de la seguretat de la informació, informar-ne al Govern, i proposar les mesu-
res adients tot duent a terme la gestió de riscos en matèria de ciberseguretat.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 3

6. L’Agència, per al desenvolupament de les seves funcions, signarà convenis de 
col·laboració amb els organismes nacionals dedicats a la ciberseguretat.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’article 4

Article 4. El Consell d’Administració
1. Aquest s’integra per vuit membres: 
a) El president o presidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del 

departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
b) Hi haurà dues vicepresidències. Una de les quals correspon al secretari gene-

ral del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital i l’al-
tra al secretari general del departament competent en matèria de seguretat pública.

c) El secretari o secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya.
d) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-

ria de seguretat pública.
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f) Un vocal del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matè-
ria de tecnologies de la informació i la comunicació.

g) El director o directora de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Els vocals a que fan referència les lletres d), e) i f) han d’ostentar com a mínim el 

rang de director general, i són nomenats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
2. Els membres del consell d’administració no tenen dret a rebre indemnització, 

dieta o compensació per assistir a les reunions d’aquest òrgan.

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’article 6

Correspon al Govern d’aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels 
òrgans de govern; el composició i funcionament del Consell d’Administració i el 
nomenament dels seus membres, i l’estructura orgànica interna i el règim de funcio-
nament de l’Agència.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP CSP; GP C’s (reg. 51482; 51497).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.02.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51499; 51636).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.02.2017 al 27.02.2017).
Finiment del termini: 28.02.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors 
no acompanyats
250-00785/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51638).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51639).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51640).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51641).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
educatives
250-00789/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51642).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00790/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51643).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51644).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures 
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès 
natural de Gallecs
250-00792/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP C’s; GP JS (reg. 51486; 51510; 51645).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia 
eòlica i fotovoltaica
250-00793/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 51511).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51512; 51646).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51513; 51647).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals 
i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
250-00796/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 51648).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP C’s; GP JS (reg. 51485; 51514; 51649).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de 
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 51515; 51650).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball per a l’Estudi i la Reflexió sobre el 
Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
409-00006/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 46659, 47121, 47160, 47194, 47335 i 51607 / Coneixement: Comissió de Cultura, 

15.02.2017

Reg. 46659

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tat Gemma Lienas Massot, Jéssica Albiach Satorres han estat designades membres 
del Grup de Treball sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 47121

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que les diputades Susana 
Beltrán García (titular) i Sonia Sierra Infante (suplent) han estat designades membres 
del Grup de Treball sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Reg. 47160

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que el diputat Rafel Bru-
guera Batalla i la diputada Esther Niubó Cidoncha han estat designats membres del 
Grup de Treball sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 47194

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Mireia Boya e Busquet ha estat designada membre 
del Grup de Treball CONCA.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Reg. 47335 i 51607

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que les diputades Àn-
gels Ponsa i Roca, i Teresa Vallverdú Albornà han estat designats membres del Grup 
de Treball sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA).

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

CONSTITUCIÓ

El Grup de Treball per a l’Estudi i la Reflexió sobre el Model del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts (tram. 409-00006/11) s’ha constituït en la sessió de 
la Comissió de Cultura del dia 15 de febrer de 2017, d’acord amb l’article 55 del Re-
glament del Parlament. És integrat pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Àngels Ponsa i Roca
Teresa Vallverdú i Albornà

Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán García
Sonia Sierra Infante

Grup Parlamentari Socialista 
Rafel Bruguera Batalla
Esther Niubó Cidoncha

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Gemma Lienas Massot

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Maria José García Cuevas
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Co-

missió, Irene Rigau i Oliver
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Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11

SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DE MEMBRES

Reg. 50499, 50500, 50502 / Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 

20.02.2017

Reg. 50499 

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

que el diputat Miquel Iceta i Llorens ha estat substituït pel diputat David Pérez 
Ibáñez com a membre de la Comissió d’Afers Institucionals, als efectes exclusius de 
la tramitació del Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als ca-
talans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00017/11).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 50500

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

que el diputat Miquel Iceta i Llorens ha estat substituït pel diputat David Pérez 
Ibáñez com a membre de la Comissió d’Afers Institucionals, als efectes exclusius de 
la tramitació de la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-00023/11).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 50502

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

que el diputat Miquel Iceta i Llorens ha estat substituït pel diputat David Pérez 
Ibáñez com a membre de la Comissió d’Afers Institucionals, als efectes exclusius 
de la tramitació de la Proposició de llei sobre l’audiovisual (tram. 202-00047/11).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el darrer 
informe sobre l’estat de la llengua catalana i sobre les polítiques 
lingüístiques de l’occità
356-00460/11

REFORMULACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Reformulació de l’acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió 
de Cultura, en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

N. de la r.: Vegeu a la secció 4.53.15 la tramitació 357-00392/11.
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Sol·licitud de compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre la situació del cinema català
356-00498/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Cultura perquè presenti les seves propostes per al Pla estratègic de 
l’audiovisual 2017-2020
356-00507/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Sol·licitud de compareixença de Josep Paradells, director de la 
Fundació i2Cat, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la 
recerca de nous formats de televisió per internet
356-00519/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 51174).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 17.02.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
objectius i les actuacions del Departament
355-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 17 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 15.02.2017, DSPC-C 318.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a explicar la intervenció de l’entitat 
en la crisi de refugiats
357-00386/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de 
Consum Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, per a informar sobre els 
treballs fets amb relació al matrimoni forçat
357-00387/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a 
informar sobre la Declaració universal dels drets lingüístics
357-00388/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.

Compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, familiar 
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació de 
persones desaparegudes en el context de la guerra
357-00389/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 18, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 326.
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Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
357-00390/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 324.

Compareixença en ponència de Jaume Tort i Bardolet, director de 
l’Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte 
de llei d’universalització de l’assistència sanitària
357-00391/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tinguda el 16.02.2017, DSPC-C 
324. Prové d’un canvi de tramitació (tram. 352-01015/11).

Compareixença de la directora general de Política Lingüística 
davant la Comissió de Cultura per a explicar el darrer informe sobre 
l’estat de la llengua catalana i sobre les polítiques lingüístiques de 
l’occità i la valoració de l’estat del Pla director del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
357-00392/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació del cinema català
357-00393/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura 
per a presentar les seves propostes per al Pla estratègic de 
l’audiovisual 2017-2020
357-00394/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 9, tinguda el 15.02.2017, DSPC-C 322.
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