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

1.15. Mocions

Moció 113/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés universal a 
l’educació infantil
302-00130/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 33, 06.04.2017, DSPC-P 62

N. de la R.: En el BOPC 381, pàg 14, es va publicar per error un text que no es cor·
responia amb la Moció 113/XI. El text aprovat es reprodueix a continuació.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’abril de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’accés universal a l’educació infantil (tram. 302-00130/11), presentada 
pel diputat Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 55625), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 56049) i pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 56066).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle de l’educació in-

fantil com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a ga-
rantir la igualtat d’oportunitats dels infants, i com a eina per a impulsar la igualtat 
de gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les 
diverses dimensions vitals.

b) Presentar, abans del juliol del 2017, un pla director per a redreçar el primer ci-
cle de l’educació infantil a Catalunya. Aquest pla ha d’estar basat en el diàleg amb el 
sector i amb les institucions implicades, i ha de permetre superar les greus deficièn-
cies pressupostàries dels darrers anys, per a assegurar la qualitat i garantir l’accés 
universal de totes les famílies al sistema de llars d’infants.

c) Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018, la partida 
pressupostària per a funcionament de llars d’infants municipals del Departament 
d’Ensenyament, que va suprimir en els pressupostos per a l’any 2015. Aquesta par-
tida pressupostària ha de tenir una dotació de, com a mínim, cinquanta milions 
d’euros.

d) Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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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 de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 56683 i 57329; 56772; 56773; 56908; 56928; 56957 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 

19.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56683 I 57329)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari 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 Pro-
jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició 

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per se-

xes, i edat per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere,

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institu-
cions com per la societat civil, sense ànim de lucre, que permetin l’acompanyament 
i el suport als moviments migratoris dels catalans

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior
3. El Govern dona suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogu-

des pels catalans de l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el 
seu enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el me-
cenatge, la captació de fons, finançament o aportacions; sempre en acord amb un 
enfoc en drets humans.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56772)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de l’article 1. Nova redacció

Article 1. Objecte de la Llei 
«1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, 

les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents i amb les co·
munitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya.»

Esmena 2
GP Socialista
De supressió de l’apartat 1, de l’article 2

Esmena 3
GP Socialista
D’addició a les lletres a i f, de l’apartat 2, de l’article 2

«Article 2. Objectius de la Llei 
2. Els objectius de la present Llei són: 
a) [...] socials i econòmiques del moment, de conformitat amb la normativa vigent 

i respectant les competències de l’Estat.
[...]
f) [...] i amb llurs agents socials, de conformitat amb la normativa vigent i respec·

tant les competències de l’Estat.
[...].»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’article 4. Nova redacció 

Article 4. Concepte i definició
«A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans de l’exterior les per·

sones residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge adminis·
tratiu i els seus descendents, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2 de l’Estatut 
d’autonomia.

2. Tindran també la consideració de catalans de l’exterior els residents a d’altres 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol que han tingut a Catalunya el darrer veï·
natge administratiu.

3. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des·
tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco·
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a sub·
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.»

Esmena 5
GP Socialista
De modificació de l’apartat 3, de l’article 5

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
«3. Aquest Registre s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya sense perju·

dici de que el departament competent en matèria d’acció exterior hi tingui compe·
tències normatives.»

Esmena 6
GP Socialista
D’addició a l’apartat 4, de l’article 5

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
«4. La inscripció al Registre té caràcter públic, gratuït i voluntari i pot constituir, 

excepcionalment i de forma motivada, un requisit previ per tal d’accedir als serveis 



BOPC 391
21 d’abril de 2017

3.01.01. Projectes de llei 8

i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, d’acord amb el que la nor-
mativa específica determini i de conformitat amb la normativa vigent.»

Esmena 7
GP Socialista
D’addició d’un article 5 bis

«Article 5 bis. Convenis de col·laboració
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) establirà amb l’lnstituto Nacional 

de Estadística (INE) els convenis de col·laboració necessaris per a poder disposar 
de les dades personals i agregades sobre els catalans residents a l’exterior recollides 
en el PERE (Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger).»

Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’apartat 2, de l’article 7. Nova redacció 

Article 7. Accés als serveis de l’Administració
«2. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, les delegacions poden fer fun·

cions d’assistència als catalans residents a l’exterior, respectant les competències de 
l’Estat i de la Unió Europea.»

Esmena 9
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1 i primer incís de l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Drets dels catalans a l’exterior
«1. [...] en l’àmbit de l’Administració, de conformitat amb la normativa vigent i 

respectant les competències de l’Estat.
2. [...] que la normativa específica determina i conformitat amb la normativa vi·

gent i respectant les competències de l’Estat: 
[...].»

Esmena 10
GP Socialista
D’addició a la lletra e, de l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior
«e) [...] en llurs estades temporals a Catalunya, d’acord amb les disposicions re·

glamentàries que s’estableixin i la normativa vigent.»

Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’una lletra f i una lletra g a l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Dret dels catalans de l’exterior
«f) Dret a rebre l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes de manera pre·

sencial a l’exterior, tant per a les persones en edat adulta com per a les comunitats 
infantils.

g) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions 
radiofòniques i de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals via 
satèl·lit.»

Esmena 12
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 9

Article 9. Planificació del fet emigratori
«1. [...] el fet emigratori, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les 

competències de l’Estat.»
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Esmena 13
GP Socialista
De modificació de l’apartat 3, de l’article 9

Article 9. Planificació del fet emigratori 
«3. Correspon al departament competent en matèria d’acció exterior l’impuls 

estratègic [...].»

Esmena 14
GP Socialista
De modificació de l’apartat 3, de l’article 10. Nova redacció 

Article 10. Mobilitat internacional
«3. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de co·

operació i suport amb les comunitats catalanes de l’exterior a fi que disposin dels 
mitjans necessaris per a prestar els serveis d’orientació i assessorament en els paï·
sos d’acollida.»

Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un apartat 4, a l’article 10

Article 10. Mobilitat internacional
«4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de col·

laboració entre les entitats i serveis públics actius en l’àmbit de l’orientació prèvia 
a la mobilitat i les comunitats catalanes de l’exterior actives en l’àmbit de l’acollida 
en els països receptor de la mobilitat.»

Esmena 16
GP Socialista
D’addició a l’apartat 3, de l’article 13

«Article 13. Les comunitats catalanes de l’exterior 
3. [...] sense tenir la condició política de catalans i residents fora del territori de 

Catalunya, inclosa la resta de l’Estat, se senten vinculades a Catalunya [...].»

Esmena 17
GP Socialista
D’addició a l’apartat i, de l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
«i) El suport, la informació [...] que arriben als països o territoris de l’Estat on 

existeixen [...].»

Esmena 18
GP Socialista
D’addició d’un apartat j, a l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
«j) Facilitar suport extraordinari i informació d’urgència a aquells catalans en 

situació d’extrema necessitat residents a l’exterior.»

Esmena 19
GP Socialista
D’addició a l’apartat 3, de l’article 15

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes de l’exterior
«3. El decret regulador [...] aplicables a les comunitats catalanes virtuals, com la 

seva creació i funcionament, els criteris per a la promoció [...].»
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Esmena 20
GP Socialista
De supressió de l’apartat 2, de l’article 17

Article 17. Les federacions de comunitats catalanes de l’exterior
«2. En el procediment de reconeixement esmentat a l’article 15, el departament 

competent en matèria d’acció exterior té en compte els criteris establerts per a la 
promoció de federacions per àrees geogràfiques.»

Esmena 21
GP Socialista
De supressió de l’apartat 3, de l’article 21

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
«3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen 

la representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes i compa-
reixen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti.»

Esmena 22
GP Socialista
D’addició d’un apartat 4 bis, a l’article 21

Article. 21. El Consell de la Catalunya Exterior
«4 bis. L’elecció dels membres del Consell de la Catalunya Exterior es farà se·

guint procediments d’elecció democràtica que es determinaran per decret. Una re·
presentació de les comunitats catalanes de l’exterior formen part d’aquest Consell.»

Esmena 23
GP Socialista
De modificació de l’apartat 5, de l’article 21

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
«5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de tres anys, 

renovable per períodes [...].»

Esmena 24
GP Socialista
De supressió de l’article 22

«Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior
22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels plans de treball que es pu-

guin constituir en el marc del Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o 
programes específics del Govern, es constitueix, en el si del Consell de Catalunya 
Exterior, la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.

22.2. El funcionament, l’organització i la composició de la Comissió de Coor-
dinació i Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article 
anterior.»

Esmena 25
GP Socialista
D’addició d’una disposició addicional cinquena bis

«Disposició addicional cinquena bis. Drets electorals dels catalans de l’exterior
A reserva del que fixi la futura llei electoral catalana sobre la creació o no de 

circumscripcions electorals a l’exterior, és funció del Govern català vetllar per una 
àmplia participació en tots els processos electorals dels catalans residents a l’exte·
rior. L’administració electoral del Govern informarà els ciutadans residents a l’exte·
rior dels seus drets electorals en tots els processos en que estiguin cridats a partici·
par·hi i ajudarà a les forces polítiques a fer arribar les seves propostes als residents 
a l’exterior.»
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Esmena 26
GP Socialista
De modificació a tot el text del Projecte de llei

On diu: «comunitat catalana de l’exterior», «comunitats catalanes de l’exterior» 
i «comunitat catalana a l’exterior»

Ha de dir: «comunitats catalanes a l’exterior»
On diu: «residents a l’estranger»
Ha de dir: «residents a l’exterior»

Esmena 27
GP Socialista
D’addició a l’apartat III de l’exposició de motius, paràgraf tercer

«[...] L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera ve-
gada, a l’article 7.2 la condició política de català de l’exterior i a l’article 13, l’exis-
tència de les comunitats catalanes de l’exterior

Esmena 28
GP Socialista
D’addició a l’apartat III de l’exposició de motius, paràgraf quart

«D’altra banda, la Llei 40/2006, de 14 de desembre, del Estatuto de la ciudada·
nía española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Constitució 
Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels anys 60. 
La Llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’exterior en·
tre els que destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a las persones dependents, el 
compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat dels des·
cendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts d’espa·
nyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen (totes), 
el dret va votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article 15.6 
que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discriminació 
per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de l’administració de l’Estat per 
a assegurar la permanent actualització del cens electoral.

En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per 
la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (llei de memòria 
històrica) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a 
l’estranger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans i ciutadanes 
catalans gràcies a la recuperació de la nacionalitat espanyola.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56773)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1, de l’article 1

1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, 
les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents a l’exterior, així 
com amb les comunitats catalanes establertes a l’exterior.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 1, de l’article 2

Article 2. Objectius de la Llei
1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des-

tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco-
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a sub-
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.

2. Els objectius de la present [...].

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

a) Articular, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les competèn·
cies de l’Estat, les polítiques oportunes per tal d’abordar el fet emigratori català, 
amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmi-
ques del moment.

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

b) Donar suport i assistència i protecció als catalans residents a l’exterior, siguin 
membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra e de l’apartat 2, de l’article 2

[...] i les institucions de Catalunya.
e) Fomentar les actuacions en l’àmbit de la diplomàcia pública, desenvolupada 

tant per individus com per entitats, que difonguin el coneixement de la realitat na-
cional de Catalunya, fonamentalment en els àmbits cultural, social, econòmic i po-
lític.

f) Potenciar les relacions [...].

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició de la lletra f de l’apartat 2, de l’article 2

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els paï-
sos on hi ha una important presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions 
i amb llurs agents socials, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les 
competències de l’Estat.
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Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 4

Article 4. Concepte i definició
1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des·

tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco·
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a sub·
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.

2. A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans de l’exterior els 
ciutadans espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veï-
natge administratiu i llur descendents, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’article 5

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el 

Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger.

2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les característiques, la titulari-
tat i la gestió del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior es determinen 
reglamentàriament per decret.

3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exte-
rior.

4. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i pot constituir un requisit previ 
per tal d’accedir als serveis i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, 
d’acord amb el que la normativa específica determini.

5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per se-
xes, per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

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

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents a l’exterior en les 
polítiques públiques

1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans de l’exterior en l’establiment 
de les polítiques públiques, vetlla per la integració de l’especificitat de la ciutadania 
exterior de Catalunya en les disposicions normatives i impulsa el desenvolupament 
de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu perquè puguin fer efectius els drets 
que la normativa vigent els hi reconeix en les mateixes condicions que són aplicables 
als catalans residents a Catalunya d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, de 
tracte i de no discriminació.

2. El Govern vetlla perquè els catalans de l’exterior puguin fer efectius els drets 
que la normativa vigent reconeix als residents a l’exterior, especialment en els àm-
bits polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou les accions necessàries 
per tal que llur exercici es dugui a terme en les mateixes condicions que són aplica-
bles als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, 
de tracte i de no discriminació.

3. El Govern vetlla davant la resta d’administracions públiques competents per 
garantir que els catalans de l’exterior puguin accedir als serveis públics amb condi-
cions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin 
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.
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Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 7

2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten orientació i assessorament per 
tal de facilitar aquest accés i aquells altres serveis a favor dels catalans de l’exterior 
que es determinin. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, les delegacions 
poden fer funcions d’assistència als catalans residents a l’exterior, respectant les 
competències de l’Estat i de la Unió Europea.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 1, de l’article 8

1. Els catalans residents a l’exterior, de conformitat amb la normativa vigent 
i respectant les competències de l’Estat, gaudeixen dels drets polítics definits per 
l’Estatut d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Cata-
lunya en l’àmbit de l’Administració.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2, de l’article 8

2. En l’àmbit civil i social, de conformitat amb la normativa vigent i respectant 
les competències de l’Estat, es reconeixen els drets següents, en els termes i les con-
dicions que la normativa específica determina: 

a) Dret d’accés als [...].

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 8

[...] de la llengua catalana a l’exterior.
4. Complementàriament als drets reconegut en aquest article, els catalans resi·

dents a l’exterior gaudeixen dels drets que la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de 
l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, els hi reconeix.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 9

1. El Govern, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les competèn·
cies de l’Estat, desenvolupa accions de planificació estratègica i programació de ca-
ràcter transversal del fenomen emigratori, amb l’objectiu de dotar-se d’instruments 
i polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de manera integral, el fet emi-
gratori.

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 10

1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, i d’acord amb els instru·
ments de l’Estat, articula les eines i els serveis d’informació, orientació i acompa-
nyament per als catalans interessats en llur mobilitat internacional que els permetin 
disposar amb caràcter previ d’elements de judici necessaris per afrontar amb les 
màximes garanties d’èxit llur projecte emigratori.
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Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1, de l’article 11

1. Amb l’objectiu de possibilitar el manteniment d’un lligam actiu entre els cata-
lans de l’exterior i Catalunya, per tal que aquests participin de manera organitzada 
de la realitat del seu país d’origen, tinguin accés a les eines que permetin el contacte 
amb la cultura i llengües catalanes, col·laborin en la projecció exterior de Catalunya 
i es relacionin amb les seves institucions, el Govern, mitjançant el departament com-
petent en matèria d’acció exterior, impulsa i facilita les relacions entre els catalans 
de l’exterior i el Govern de Catalunya, promou la interrelació entre ells i dóna suport 
a llurs organitzacions.

Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat 3, de l’article 11

[...] col·laboració amb la Generalitat.
3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogu-

des per catalans residents a l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalu-
nya i el seu enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, 
el mecenatge, la captació de fons, finançament o aportacions.

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra c, de l’article 14

[...] adreçades a aquest col·lectiu.
c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en diplomàcia 

pública catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i 
locals existents en llur àmbit geogràfic.

d) La consolidació de les [...].

Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 15

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació 
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a 
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent i 
la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengües, cultu-
ra o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.

Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3, de l’article 15

3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes de l’exterior 
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes vir-
tuals, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit 
de consulta previ al Consell de la Catalunya Exterior i el procediment de revocació 
del reconeixement.

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e, de l’apartat 1, de l’article 20

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions en-
caminades al coneixement i a l’estudi de les llengües i cultura catalanes, en especial 
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.
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Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra n, de l’apartat 1, de l’article 20

n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols de Catalunya i d’Espanya 
en la seva seu social o en els actes que organitzin; 

Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 2, de l’article 21

[...] que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la 

Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot 
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció ex-
terior, migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i insti-
tucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia 
pública, internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la 
cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir 
una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents 
mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan com-
petent en matèria d’acció exterior determini.

3. Els membres del Consell representants [...].

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 4, de l’article 21

[...] aquesta institució els ho sol·liciti.
4. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior, en col·labora-

ció amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure ini-
ciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacio-
nades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests 
s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.

5. El mandat dels membres [...].

Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la disposició addicional quarta

Quarta. Col·laboració en matèria de diplomàcia pública
Les mesures de suport i foment del Govern de la Generalitat establertes en aques-

ta Llei que tenen per objecte la projecció internacional de Catalunya per part dels 
catalans de l’exterior o per les comunitats catalanes de l’exterior es podran efectuar, 
complementàriament, pels organismes, pels consorcis i per les institucions partici-
pats per la Generalitat que treballin en l’àmbit de la diplomàcia pública.

Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició final segona

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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Esmenes a l’exposició de motius del projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior

Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió dels paràgrafs quart i cinquè de l’exposició de motius

[...] en l’esdevenir col·lectiu i l’accés a la realitat, cultura i llengua catalanes.
La diàspora catalana suposa un valor afegit de país. El concepte de Catalunya 

Exterior respon a la suma de catalans residents a l’exterior i de les entitats en les 
quals aquests s’organitzen.

En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actua-
cions individuals i col·lectives impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el 
país, bé sigui de manera directa, bé sigui mitjançant la projecció internacional de 
Catalunya al món, en el benentès que la diàspora catalana jugui un paper actiu i pro-
actiu en la construcció nacional del país.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar [...].

Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al paràgraf sisè de l’exposició de motius

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar el repte de bastir, de con·
formitat amb la normativa vigent i respectant les competències de l’Estat, una polí-
tica integral adreçada a l’abordatge del fet emigratori protagonitzat per la ciutadania 
de Catalunya. L’èxit de les polítiques transversals [...].

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56908)

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

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 
200-00015/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al segon paràgraf de l’aparat I de l’exposició de motius

Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior compten amb un marc legisla-
tiu que els confereix la condició de subjectes de l’acció de Govern de la Generali-
tat de Catalunya. El repte institucional envers aquest col·lectiu és adaptar i facilitar 
les condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible amb les 
seves institucions, d’acord amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació i la comunicació. En aquest sentit, les institucions de Catalunya han de 
vetllar per incloure els catalans residents a l’exterior en el desenvolupament sectorial 
de llurs polítiques públiques.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al quart paràgraf de l’aparat II de l’exposició de motius

A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, catalanes i catalans tenen pre-
sència, a través de les comunitats catalanes, a gran part dels països d’arreu del món. 
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Les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats de transport han 
transformat la naturalesa de l’organització dels catalans residents a l’exterior i han 
convertit aquests punts de trobada en agents actius de diplomàcia pública catalana, 
en tant que espais de projecció internacional de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al primer paràgraf del punt III de l’exposició de motius

Tot i que l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979 ja reconei·
xia la condició política de català a l’exterior, davant la manca de regulació específi-
ca, el 1996 es va promulgar la primera llei que regulava de forma concreta les rela-
cions amb aquestes entitats. La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior, i el reglament que la desenvolupava van esde-
venir la primera norma que establia i reconeixia uns drets i deures en aquest àmbit.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a tot el text

On diu «comunitats catalanes de l’exterior» ha de dir «comunitats catalanes a 
l’exterior»

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació a tot el text

On diu «diplomàcia pública» ha de dir «projecció exterior»

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis
La comunicació de les dades de les persones inscrites al Registre de catalans i 

catalanes residents a l’exterior a altres entitats que formen part del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a altres Administracions Públiques 
per obtenir un servei o prestació vinculades a les seves polítiques públiques, no re·
quereix el consentiment de la persona interessada, d’acord amb la normativa de 
protecció de dades.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 6 a l’article 5

6. Les dades personals recollides al registre es facilitaran desglossades per sexe 
i per grups d’edat per tal de facilitar els estudis estadístics, informes de gènere, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per·
sonal.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3 i addició d’una lletra f a l’article 8

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior
1. Els catalans de l’exterior gaudeixen dels drets polítics definits per l’Estatut 

d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en 
l’àmbit de l’Administració.

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les 
condicions que la normativa específica determina: 
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a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent i 
infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els 
programes del servei públic d’ocupació.

c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.
f) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions, ra·

diofòniques i de televisió, dels programes informatius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, dins de les possibilitats tecnològiques i dels drets de difusió.

3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen dret, en llurs relacions 
amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a uti-
litzar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol 
I de l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin 
l’accés a l’ensenyament del català i l’aranès a l’exterior, tant de manera presencial 
on sigui possible, com de manera virtual i d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comuni-
tats catalanes a l’exterior els catalans residents a l’exterior, segons l’article 4 d’aques·
ta llei. També en poden ser membre les persones que resideixen fora de Catalunya i 
que sense tenir la condició política de català, se senten vinculades a Catalunya, la 
seva cultura i llengua i la seva personalitat com a nació.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a la lletra a, c, d i i de l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport 

a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents: 
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com 

a punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubicats 
en una àrea geogràfica determinada.

b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que 
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la reali-
tat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves insti-
tucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.

c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en diplomàcia 
pública catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i 
locals existents en llur àrea geogràfica.

d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en 
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àrea geogràfica.

e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment, 
contacte i coneixement de Catalunya.

f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les 
comunitats catalanes de l’exterior.

g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així 
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les co-
munitats i llurs òrgans de govern.

h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus 
de comunitats catalanes de l’exterior.
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i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï-
sos, o territoris de l’estat espanyol on existeixen comunitats catalanes a l’exterior, 
així com a aquells catalans que sol·liciten informació prèvia a la seva sortida.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3 de l’article 15

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes de l’exterior
1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis, 

ajuts i prestacions institucionals que estableixin d’acord amb aquesta llei, prèvia ob-
tenció del seu reconeixement per part del Govern. Els requisits i el procediment de 
reconeixement s’estableixen per decret.

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació 
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a 
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent i 
la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengua, cultura 
o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.

3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes de l’exterior 
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes vir-
tuals, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit 
de consulta previ al Consell de la Catalunya Exterior i el procediment de revocació 
del reconeixement.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 18

Article 18. Les comunitats catalanes virtuals de l’exterior
1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb les tecnologies de la infor·

mació i la comunicació i les dóna suport, amb la finalitat de permetre la connectivi-
tat i la interacció dels catalans de l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb la 
Generalitat, d’acord amb els objectius establerts a l’article 14.

2. Llur reconeixement es du a terme d’acord amb el que preveu l’article 15 
d’aquesta Llei.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat g de l’article 20

g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Catalunya mitjançant les eines 
de difusió comunicativa i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
impulsades per l’Administració de la Generalitat; 

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació al segon paràgraf del punt 2 de l’article 21

El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la 
Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot 
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exte-
rior, migracions, cultura i educació; una representació dels organismes, entitats i 
consorcis participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internacio·
nalització i projecció exterior, en especial de l’economia, la llengua i la cultura; i 
una representació de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions reco·
negudes. En el nomenament de les persones membres del Consell que formen part 
de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions, es procurarà assolir una 
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representació equilibrada de dones i homes i d’àrees geogràfiques. Així mateix, el 
seu nomenament es basarà en criteris democràtics.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 3 a la disposició derogatòria

3. Es deroga l’article 39 i 40 de la Llei 16/2014.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació a la disposició final

Disposició final
1. Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, el consellers competents 

per raó de la matèria, per fer el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.
2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56928)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del títol de la llei 

Es modifica el títol de la llei que passa a tenir el següent títol: 
Projecte de llei dels catalans que es trobin residint permanentment fora del terri-

tori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya 

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del paràgraf segon de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

Els ciutadans de Catalunya residents fora del territori de Catalunya i del terri·
tori de la resta d’Espanya han de comptar amb un marc legislatiu que, a més dels 
drets i llibertats que els confereix la Constitució Espanyola i si escau, el dret de la 
Unió Europea, que vehiculi l’acció de Govern de la Generalitat de Catalunya com 
a principal garant dels drets i llibertats que els confereix l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. El repte institucional envers aquests ciutadans i ciutadanes és adaptar i 
facilitar les condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible 
amb les institucions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies, i el gaudi dels drets i llibertats que aquesta ha 
de respectar i promoure. En aquest sentit, les institucions de la Generalitat de Cata·
lunya han de vetllar per incloure els catalans que es trobin residint permanentment 
fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya en el desenvolu·
pament sectorial de llurs polítiques públiques.



BOPC 391
21 d’abril de 2017

3.01.01. Projectes de llei 22

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del paràgraf tercer de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

És un deure constitucional i estatutari del Govern de la Generalitat impulsar i 
potenciar aquelles actuacions que permetin als catalans residents permanentment 
fora del territori de Catalunya, d’acord amb les possibilitats actuals, la màxima 
efectivitat de l’exercici dels drets i llibertats fonamentals garantides per la Constitu·
ció Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. En aquest sentit, és especial·
ment important garantir la màxima l’efectivitat del dret al lliure desenvolupament 
de la persona i permetre a tota persona el manteniment de vincles amb les persones 
i institucions que es troben al seu territori d’origen o residència prèvia, que faci pos·
sible, alhora, llur participació en els assumptes públics de les institucions de la Ge·
neralitat de Catalunya i l’accés a la realitat, cultura i llengües catalanes.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del paràgraf quart de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

Els catalans residents amb caràcter permanent fora del territori de Catalunya i 
del territori de la resta d’Espanya suposen un valor afegit tant per la resta de ciuta·
dans dels territoris on actualment resideixen com pels seus conciutadans residents 
a Catalunya.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del cinquè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actua·
cions individuals i col·lectives impulsades pels catalans residents permanentment 
fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya que puguin be·
neficiar el conjunt de ciutadans de Catalunya, bé sigui de manera directa, bé sigui 
mitjançant la projecció internacional de Catalunya al món, amb el benentès que 
aquests catalans juguen un paper actiu i proactiu en la difusió dels valors demo·
cràtics recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del vuitè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

L’emigració de catalans, com en general la protagonitzada per ciutadans d’altres 
indrets d’Espanya com per exemple Galícia, País Basc, Canàries o Andalusia, però, 
no és un fenomen nou. Al llarg dels darrers segles, els catalans han protagonitzat 
una constant marxa a l’exterior, superior, en moltes ocasions, a l’arribada de nous 
ciutadans al territori de Catalunya. Aquesta emigració continuada al llarg del temps 
ha comportat l’exercici del dret d’associació per molts catalans, arribant a crear fins 
i tot comunitats catalanes que, amb diverses denominacions i en el decurs dels anys 
i fins avui en dia, ha suposat que la presència catalana al món sigui molt destacable 
i amb un nombre rellevant tant d’entitats com de persones.
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Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del onzè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, els catalans tenen presència, 
individual i a través de la seva participació associativa, en la que juguen un paper 
fonamental les comunitats catalanes, a gran part dels països d’arreu del món. Les 
noves tecnologies i les possibilitats de transport han transformat la naturalesa de 
l’organització dels catalans residents permanentment fora del territori de Catalu·
nya i del territori de la resta d’Espanya i han convertit els seus punts de trobada en 
espais de projecció internacional dels valors democràtics de Catalunya recollits a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del dissetè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

Aquesta nova Llei es proposa per una banda, clarificar el marc jurídic aplicable 
i facilitar les relacions directes entre les institucions de la Generalitat de Catalunya 
i els catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya, en aquells 
supòsits de residència permanent fora de la resta del territori d’Espanya. Per altra, 
aquesta llei fa un ple reconeixement del dret d’associació que exerceixen molts ca·
talans residents permanentment fora del territori de Catalunya i del territori de la 
resta d’Espanya i el de les denominades comunitats catalanes com a resultat. En tot 
cas, aquesta llei pretén, de conformitat amb el previst a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i la Constitució Espanyola, crear els mecanismes necessaris perquè la 
Generalitat de Catalunya compleixi el seu deure de promoure la màxima efectivitat 
dels drets i llibertats fonamentals dels catalans.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació del divuitè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir el 
següent redactat 

Amb la intervenció que la Llei comporta, es pretén garantir que, els catalans re·
sidents permanentment fora del territori de Catalunya, integrats o no a associacions 
com les comunitats catalanes de l’exterior, puguin esdevinguin, si és la seva opció 
personal, actors destacats de la vida social i cultural en llurs llocs d’establiment, i 
que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a Catalunya.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació del vint-i-sisè paràgraf de l’exposició de motius que passa a tenir 
el següent redactat 

Amb la intervenció que la Llei comporta, es pretén garantir que, els catalans re·
sidents permanentment fora del territori de Catalunya, integrats o no a associacions 
com les comunitats catalanes de l’exterior, puguin esdevinguin, si és la seva opció 
personal, actors destacats de la vida social i cultural en llurs llocs d’establiment, i 
que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a Catalunya.

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició de dos nous paràgrafs a l’exposició de motius: 

D’altra banda, la llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la Ciuda·
danía Española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Cons·
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titució Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels 
anys 60. La llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’exte·
rior entre els quals destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a les persones depen·
dent, el compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat 
dels descendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts 
d’espanyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen, el 
dret a votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article 15.6 que 
reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discriminació per 
raó de sexe. La llei recull també el compromís de l’administració general de l’estat 
per assegurar la permanent actualització del cens electoral.

En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra civil y la dictadura (llei de memòria històri·
ca) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a l’estran·
ger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans catalans gràcies a 
la recuperació de la nacionalitat espanyola.

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat 

Article 1. Objecte de la Llei 
1. Aquesta Llei té per objecte facilitar les relacions directes entre les institucions 

de la Generalitat i els catalans residents permanentment fora del territori de Cata·
lunya i del territori de la resta d’Espanya, així com el reconeixement d’aquelles ma·
nifestacions del seu dret d’associació estretament vinculades amb els valors demo·
cràtics recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i el 
dret de la Unió Europea, amb especial èmfasi per les denominades comunitats cata·
lanes establertes fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya.

2. En tot cas, els preceptes d’aquesta llei hauran d’ésser aplicats i interpretats de 
conformitat amb el previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Es·
panyola i el dret de la Unió Europea.

Esmena 13
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 1 bis 

Article 1 bis. De les relacions amb els catalans residents permanentment en la 
resta del territori d’Espanya 

1. Les relacions de les institucions amb la Generalitat de Catalunya i els cata·
lans residents permanentment en la resta del territori d’Espanya es desenvoluparan 
de conformitat amb el previst a la Constitució Espanyola i amb especial respecte als 
principis d’autonomia, lleialtat institucional i repartiment competencial.

Esmena 14
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat 

Article 2. Objectius de la Llei
1. De conformitat amb el previst a la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Auto·

nomia de Catalunya, la Generalitat reconeix el seu deure de promoure amb la mà·
xima extensió possible l’efectivitat dels drets i llibertats fonamentals dels catalans 
residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya i, 
per tant, com a destinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públi·
ques. Aquest reconeixement comporta la consideració dels ciutadans catalans resi·
dents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya com a 
subjectes dels drets i deures de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
i la Constitució Espanyola.
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2. Els objectius de la present Llei són: 
a) Articular les polítiques oportunes per tal d’abordar l’emigració dels catalans, 

amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmi·
ques del moment.

b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents permanentment 
fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya, amb independència que ha·
gin exercit el seu dret d’associació i, per tant, que siguin membres o no d’una comu·
nitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i d’acord amb les disponibi·
litats pressupostàries.

c) Incorporar els catalans residents permanentment fora del territori de Cata·
lunya i de la resta d’Espanya individualment o com a membres de les associacions 
on s’integrin en el disseny i desenvolupament de les diferents polítiques sectorials 
de la Generalitat quan aquestes siguin d’interès o s’adrecin, directament, a aquest 
col·lectiu.

d) Reconèixer i promoure el lliure desenvolupament dels catalans residents per·
manentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya individualment 
i la seva possible integració a associacions com les comunitats catalanes, en tant 
que són un dels vehicles de cohesió i relació entre aquests catalans i els residents 
al territori de Catalunya i la resta de ciutadans amb independència del seu lloc de 
residència permanent, així com entre tots aquests i les institucions de Catalunya.

e) Fomentar les actuacions desenvolupades tant per individus com per entitats, 
que difonguin els valors plurals i democràtics de Catalunya reconeguts en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola, fonamentalment en els àm·
bits cultural, social, econòmic i polític.

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els 
ciutadans residents als països on hi ha una important presència de ciutadans cata·
lans, amb llurs institucions i amb llurs agents socials.

g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de relació recíproca entre els ca·
talans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Es·
panya individualment o com a membres de les associacions on s’integrin, com les 
denominades comunitats catalanes, i les institucions de la Generalitat de Catalunya 
i el conjunt de la seva ciutadania, amb independència de la participació directa o 
indirecta d’aquesta última mitjançant les institucions públiques com amb les enti·
tats privades.

h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la difusió de les activitats de·
senvolupades per els catalans residents permanentment fora del territori de Catalu·
nya i de la resta d’Espanya individualment o com a membres de les associacions on 
s’integrin com les comunitats catalanes.

Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 3 que passa a tenir el següent redactat 

Article 3. Dia Internacional del català migrant 
1. El Dia Internacional del Català migrant se celebra el dia divuit de desembre.
2. El Govern dóna relleu institucional i públic a aquesta celebració, amb l’ob·

jectiu de difondre entre ciutadans de Catalunya l’existència tant de l’emigració dels 
catalans com de les associacions en les quals aquests s’integren.

Esmena 16
GP de Ciutadans
De modificació del títol II que passa a tenir el següent redactat 

Títol II. Els catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i 
la resta d’Espanya 
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Esmena 17
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 4 que passa a tenir el següent redactat 

Article 4. Concepte i definició 
A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració dels catalans residents permanent·

ment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya els que han tingut al 
territori Catalunya el darrer veïnatge administratiu i llur descendents, d’acord amb 
allò que estableix l’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Esmena 18
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 5 

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior 
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el 

Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger.

2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les característiques, la titulari· 
tat i la gestió del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior es determinen 
reglamentàriament per decret.

3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exte-
rior.

4. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i pot constituir un requisit previ 
per tal d’accedir als serveis i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, 
d’acord amb el que la normativa específica determini.

5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per se· 
xes, per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Esmena 19
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 5 bis 

Article 5 bis. Actuació davant els ciutadans i coordinada i lleial de la Generalitat 
amb la resta d’administracions espanyoles 

1. La Generalitat evitarà imposar càrregues innecessàries als catalans residents 
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya com la ins·
cripció en registres propis i afavorirà la prestació directa de serveis de la seva com·
petència mitjançant la seva seu electrònica.

2. La Generalitat es coordinarà, respectant el principi de lleialtat institucional, 
amb la resta d’administracions públiques espanyoles per tal de facilitar la inscrip·
ció als registres consulars i la prestació de serveis directes que fan les ambaixades i 
consolats espanyols fora del territori d’Espanya.

Esmena 20
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 6 que passa a tenir el següent redactat 

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents permanentment fora 
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en les polítiques públiques

1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans residents permanentment fora 
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en l’establiment de les polítiques 
públiques i vetlla per la seva integració en les disposicions normatives i impulsa el 
desenvolupament de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu.

2. El Govern ha de vetllar perquè, de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i la Constitució Espanyola, dels catalans residents permanentment fora 
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya puguin fer efectius els drets que 
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la normativa vigent els reconeix, especialment en els àmbits polític, administratiu, 
civil, social i lingüístic, i promourà les iniciatives normatives necessàries i confor·
mes amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la corres·
ponent legislació bàsica per tal d’assolir la màxima igualtat possible entre aquests 
ciutadans i els ciutadans residents al territori de Catalunya i/o la resta d’Espanya, 
d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, de tracte i de no discriminació.

3. El Govern haurà, de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 
Constitució Espanyola i la corresponent legislació bàsica i el principi de lleialtat 
institucional, de vetllar per promoure el màxim accés als serveis públics amb con·
dicions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin 
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.

Esmena 21
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 7 que passa a tenir el següent redactat 

Article 7. Accés a serveis de l’Administració
1. De conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Es·

panyola i la corresponent legislació bàsica, El Govern promourà directament, quan 
la Generalitat sigui competent, o indirectament, quan no ho sigui, l’exercici en favor 
dels catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta 
d’Espanya de drets i l’accés a tràmits i prestacions de serveis que els reconeix l’or·
denament jurídic, mitjançant procediments administratius simplificats basats en el 
principi de la mínima intervenció possible i adaptats a llurs característiques espe·
cials o els que conforme a la normativa aplicable corresponguin.

2. Sense perjudici de les funcions de les ambaixades, els consolats i qualsevol ofi·
cina de representació d’Espanya, la Generalitat, en el marc de col·laboració basada 
en el principi de lleialtat institucional podrà negociar i si s’escau acordar la creació 
d’espais dintre d’aquests específicament destinats a l’orientació i l’assessorament 
per facilitar aquest accés i aquells altres serveis que presti directament la Generali·
tat de Catalunya o les seves institucions a favor dels catalans residents permanent·
ment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya.

3. La Seu electrònica de la Generalitat, com a portal únic corporatiu de trami·
tació de l’Administració de la Generalitat, facilita l’accés dels catalans residents 
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya als tràmits i 
els serveis competència de l’Administració de la Generalitat, la consulta del Tauler 
electrònic i l’accés al Registre general electrònic de la Generalitat.

4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès per als catalans residents 
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya a través del 
seu entorn web.

Esmena 22
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 8 que passa a tenir el següent redactat 

Article 8. Drets dels catalans residents permanentment fora del territori de Ca·
talunya i de la resta d’Espanya

1. En els termes previstos a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Constitució 
Espanyola i la legislació bàsica aplicable als catalans residents permanentment fora 
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya gaudeixen dels drets polítics pre·
vistos en aquella normativa.

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les con·
dicions que la normativa específica determina: 

a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent 
i infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.
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b) Dret a beneficiar·se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els 
programes del servei públic d’ocupació.

c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sem·

pre que les mateixes no estiguin específicament destinades a obtenir aquests serveis 
sanitaris.

3. En l’àmbit lingüístic, els catalans residents permanentment fora del territori de 
Catalunya i de la resta d’Espanya tenen dret, en llurs relacions amb les institucions, 
organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a utilitzar la llengua oficial 
que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol I de l’Estatut d’auto·
nomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin l’accés a l’ensenya·
ment de les llengües catalanes a l’exterior.

Esmena 23
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de l’article 10 que passa a tenir el següent redactat 

3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orien·
tació i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’ex·
terior ofereixin, sempre que es garanteixi un tractament suficientment divers, plural 
i objectiu.

Esmena 24
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 11 que passa a tenir el següent redactat 

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior
1. Amb l’objectiu de possibilitar el més efectiu i ampli dret fonamental al lliure 

desenvolupament personal, la Generalitat promourà i vetllarà per facilitar les rela·
cions entre els residents a Catalunya i els catalans residents permanentment fora del 
territori de Catalunya i de la resta d’Espanya.

2. La Generalitat fomentarà, amb màxim respecte per la llibertat individual, la 
pluralitat i diversitat política, social, cultural i lingüística, l’exercici del dret d’as·
sociació i la seva conseqüència d’integració dels catalans residents permanentment 
fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en associacions com les co·
munitats catalanes a l’exterior.

3. La Generalitat dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives pro·
mogudes pels catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de 
la resta d’Espanya que persegueixin els valors democràtics de Catalunya recollits 
a l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola com són el seu enriquiment so·
cial, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenatge, la captació 
de fons, finançament o aportacions.

4. La Generalitat reconeix els coneixements i les experiències dels catalans de 
l’exterior de més edat com a testimoniatges de la memòria històrica i social.

Esmena 25
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional quarta 

Quarta. Col·laboració en matèria de diplomàcia pública Les mesures de suport i 
foment del Govern de la Generalitat establertes en aquesta Llei que tenen per objec-
te la projecció internacional de Catalunya per part dels catalans de l’exterior o per 
les comunitats catalanes de l’exterior es podran efectuar, complementàriament, pels 
organismes, pels consorcis i per les institucions partici· pats per la Generalitat que 
treballin en l’àmbit de la diplomàcia pública.
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Esmena 26
GP de Ciutadans
De modificació de la disposició addicional tercera

Tercera. Col·laboració i cooperació 
Per al compliment dels objectius establerts en aquesta Llei, la Generalitat de 

Catalunya haurà de col·laborar i cooperar, amb ple respecte al principi de lleialtat 
institucional, amb la resta d’administracions espanyola, en el marc de la política de 
coordinació establert per la normativa estatal.

Esmena 27
GP de Ciutadans
De supressió de l’article 22

Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior 
22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels plans de treball que es pu-

guin constituir en el marc del Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o 
programes específics del Govern, es constitueix, en el si del Consell de Catalunya 
Exterior, la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.

22.2. El funcionament, l’organització i la composició de la Comissió de Coordina-
ció i Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article anterior.

Esmena 28
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 21 que passa a tenir el següent redactat 

Article 21. El Consell dels Catalans residents fora del territori de Catalunya i la 
resta d’Espanya

1. El Consell dels Catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta 
d’Espanya és un òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació de les institu·
cions de la Generalitat.

2. El Consell té les funcions següents: 
a) Assessorar les institucions de la Generalitat sobre les línies generals, els ob·

jectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els 
catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Espanya; 

b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions dels cata·
lans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Espanya amb les institucions, 
ciutadans o la societat civil de Catalunya i la resta d’Espanya, així com informar so·
bre el reconeixement de noves associacions en les quals s’integrin aquests catalans 
com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior; 

c) Fomentar les relacions mútues entre els catalans residents fora del territori 
de Catalunya i la resta d’Espanya, les associacions en les quals s’integrin aquests 
com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior i les institucions, 
ciutadans o la societat civil de Catalunya i la resta d’Espanya.

d) Proposar accions i programes relacionats els catalans residents fora del ter·
ritori de Catalunya i la resta d’Espanya, les associacions en les quals s’integrin 
aquests com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior.

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell dels Cata·

lans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Es·panya es determinarà pel 
mateix Consell, seguint el principi democràtic, la pluralitat socioeconòmica, política, 
cultural, lingüística i la neutralitat política. La seva composició inclourà, en tot cas, 
una representació minoritària i que gaudirà només de veu i no de vot dels òrgans del 
Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i educació. En el 
nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir una represen·
tació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents mitjançant una 
representació específica per les zones geogràfiques que el mateix Consell determini.
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3. El Consell pot fer·se representar davant les institucions de la Generalitat i pot 
demanar comparèixer davant el Parlament de Catalunya.

4. El Consell pot promoure davant altres institucions i administracions de la res·
ta d’Espanya iniciatives en matèries relacionades amb els catalans residents fora del 
territori de Catalunya i la resta d’Espanya

5. El mandat dels membres del Consell és de quatre anys, renovable per períodes 
d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho siguin per raó del càrrec, amb 
una limitació de dos mandats.

Esmena 29
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comuni·
tats catalanes de l’exterior els catalans residents permanentment fora del territori 
de Catalunya i la resta d’Espanya, així com les persones que sense tenir la condició 
política de catalans se senten vinculades als valors democràtics de Catalunya pre·
vistos a l’Estatut d’autonomia i la Constitució i els bens intangibles com poden ésser 
la seva cultura, la seva diversitat i les seves llengües.

Esmena 30
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 13 bis 

Article 13 bis. Conformitat amb els drets fonamentals dels catalans i respecte pel 
dret d’altres estats, la diversitat social, cultural, política i lingüística, la neutralitat 
de l’acció de la Generalitat de Catalunya 

1. D’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució Espanyola, tots 
els preceptes d’aquesta llei hauran d’ésser aplicats i interpretats amb el màxim res·
pecte als drets fonamentals al lliure desenvolupament dels ciutadans i d’associació.

2. En tot cas i d’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució 
Espanyola, qualsevol acció de la Generalitat de Catalunya en aplicació d’aquesta 
llei haurà de respectar plenament l’ordenament jurídic espanyol i l’ordenament de 
la resta d’estats, conforme als quals, els catalans residents permanentment fora del 
territori de Catalunya i la resta d’Espanya hagin pogut exercir els seus drets fona·
mentals.

3. En tot cas i d’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució Es·
panyola, qualsevol acció de la Generalitat de Catalunya en aplicació d’aquesta llei 
haurà de respectar plenament els principis de màxima participació democràtica, 
pluralitat i diversitat política, ideològica, lingüística, sexual, cultural i de tot tipus. 
En conseqüència, la Generalitat de Catalunya haurà de vetllar que no es produeixen 
situacions de desigualtat injustificades.

Esmena 31
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 14 que passa a tenir el següent redactat 

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport 

a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents: 
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com 

a punt de trobada i espai d’experiència entorn a la manifestació del dret fonamen·
tal d’associació dels catalans ubicats en una zona geogràfica determinada i al seu 
lliure desenvolupament.

b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que 
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de les llengües, la cultura i la rea·
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litat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves insti·
tucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.

c) La difusió internacional dels valors democràtics de Catalunya, en tant que so·
cietat civil associativa que actua en col·laboració amb institucions i entitats catala·
nes i locals existents en llur àmbit geogràfic.

d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en 
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àmbit geogràfic.

e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment, 
contacte i coneixement dels valors democràtics de Catalunya.

f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les
comunitats catalanes de l’exterior.
g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així 

com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no·discriminació en el si de les co·
munitats i llurs òrgans de govern.

h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus
de comunitats catalanes de l’exterior.
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï·

sos on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que 
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.

Esmena 32
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de l’article 15 que queda redactat de la següent 
manera 

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes de l’exterior 
1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis, 

ajuts i prestacions institucionals que estableixin d’acord amb aquesta llei i la nor·
mativa general aplicable.

Esmena 33
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 15 que queda redactat de la següent 
manera 

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació 
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a 
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent 
i la seva vinculació amb les institucions, administracions públiques, persones resi·
dents i la societat civil de Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengües, 
cultura o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.

Esmena 34
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 19 que queda redactat de la següent manera 

Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior 
1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior es configura com a base 

de dades de caràcter estadístic on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exte·
rior, llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes d’acord amb 
aquesta Llei.

La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de 
Transparència de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’estadística.
3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al Registre les modificacions 

de dades que es produeixin, a efectes de l’actualització de les dades inscrites.
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Esmena 35
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de l’article 20 que queda redactat de la següent 
manera 

1. El Govern dóna suport a les comunitats catalanes de l’exterior, les federacions 
de comunitats i comunitats catalanes virtuals, mitjançant serveis i prestacions des-
tinats a: 

Esmena 36
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra e de l’apartat 1 de l’article 20 que queda redactat de la 
següent manera 

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions en· 
caminades al coneixement i a l’estudi de les llengües i cultura catalanes, en especial 
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56957)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari 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 la comunitat catalana a l’exterior (tram. 
200-00015/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició dels paràgrafs quart i cinquè a l’apartat III de l’exposició de motius

D’altra banda, la Llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la Ciuda·
danía Española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Cons·
titució Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels 
anys 60. La Llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’exte·
rior entre els que destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a las persones depen·
dents, el compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat 
dels descendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts 
d’espanyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen 
(totes), el dret a votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article 
15.6 que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discrimina·
ció per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de l’administració de l’Estat 
per a assegurar la permanent actualització del cens electoral.

En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per 
la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la guerra civil y la dictadura (llei de memòria 
històrica) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a 
l’estranger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans i ciutadanes 
catalans gràcies a la recuperació de la nacionalitat espanyola.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al tercer paràgraf de l’apartat III de l’exposició de motius

Des de 1996, però, han entrat en vigor algunes normes que incideixen de forma 
clara en les catalanes i catalans de l’exterior i en les entitats que han creat. L’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera vegada, a l’article 
7.2 la condició política de català de l’exterior i a l’article 13, l’existència de les co-
munitats catalanes de l’exterior, i altra normativa sectorial o de caràcter bàsic esta-
tal, fa necessari una revisió normativa de les relacions entre les institucions de Cata-
lunya i les formes d’organització dels catalans residents a l’exterior.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 1.1

Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generali-

tat, les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents i amb les 
a l’estranger, així com amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de 
Catalunya.

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

2. Tindran també la consideració de catalans a l’exterior els residents a d’altres 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol que han tingut a Catalunya el darrer veï·
natge administratiu.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 4

3. Els catalans residents a d’altres territoris dels Països Catalans, tot i que no els 
serà aplicable el concepte de català de l’exterior, si que gaudiran dels drets recone·
guts en la present Llei.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 5.1

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el 

Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger que compleixen els 
requisits definits a l’article 4.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició a l’article 5.3

3. Aquest Registre s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya sense perju-
dici de que el departament competent en matèria d’acció exterior hi tingui compe-
tències normatives.

Fascicle segon
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra a l’article 5

5.b) L’Institut Estadístic de Catalunya (Idescat) establirà amb l’Instituto Nacio·
nal de Estadística (INE) els convenis de col·laboració necessaris per a poder dispo·
sar de les dades personals i agregades sobre els catalans residents a l’exterior reco·
llides en el PERE (Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger).

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de dos nous apartats a l’article 7 

7.5. El Departament d’Ensenyament habilitarà un pla específic per a garantir 
l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior allà on hi hagi demanda i presta·
rà el necessari suport financer, didàctic i pedagògic a les entitats que prestin aquest 
servei. Es contemplaran també les necessàries iniciatives d’habilitació i formació 
del professorat de català a l’exterior en els cicles primari secundari.

7.6. Des del Govern s’ha d’impulsar l’ús de les noves tecnologies per a impulsar 
les iniciatives existents en l’àmbit de la llengua catalana (Parla.cat) i per a crear·ne 
de noves per a públics específics.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat a l’article 7

7.7. La Universitat Oberta de Catalunya habilitarà un espai d’acollida i inscrip·
ció pels catalans residents a l’exterior que tingui en compte els problemes derivats 
de la distància.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8.2

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les 
condicions que la normativa específica determina: 

a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent i 
infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els 
programes del servei públic d’ocupació.

c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sota 

les modalitats que s ‘estableixin i sempre, mentre no es disposi de cobertura en el 
país d’acollida.

f) Dret a rebre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per les per·
sones en edat adulta com per les comunitats infantils.

g) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions ra·
diofòniques i de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

h) Dret a que les persones jubilades puguin gaudir de pensions no contributi·
ves quan sigui el cas i a que puguin rebre de l’administració catalana el necessa·
ri suport en termes residencials i de dependència que les permeti viure de forma 
digna.
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Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 8.2

i) Dret a la protecció de la salut, drets en matèria de Seguretat Social i presta·
cions per raó de necessitat, serveis socials per a gent gran, accions d’informació 
sòcio·laboral i orientació i participació en programes de formació professional ocu·
pacional i drets en matèria d’ocupació.

j) Dret a rebre la Targeta Sanitària Europea

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra a l’article 8.2

k) Els treballadors desplaçats per a llargs períodes de temps, forçosa o voluntà·
riament, des d’un centre de treball ubicat a Catalunya, gaudiran, com a mínim, dels 
drets laborals i sindicals vigents a Catalunya.

Esmena 14
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 10 

Article 10. Mobilitat internacional
1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, articula les eines i els ser-

veis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur 
mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràcter previ d’elements de 
judici necessaris per afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte emi-
gratori.

2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel-
lència acadèmica, associativa i professional.

3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orienta-
ció i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’exte-
rior ofereixin.

3. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de co·
operació i suport amb les comunitats catalanes de l’exterior a fi que disposin dels 
mitjans necessaris per a prestar els serveis d’orientació i assessorament en els paï·
sos d’acollida.

4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de col·la·
boració entre les entitats i serveis públics actius en l’àmbit de l’orientació prèvia la 
mobilitat i les comunitats catalanes de l’exterior actives en l’àmbit de l ‘acollida en 
els països receptors de la mobilitat.

Esmena 15
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 10

2 bis. El Govern crearà un pla específic interdepartamental sobre la repatriació 
del talent.

Esmena 16
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 10.3

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, els membre de les comunitats ca·
talanes a l’exterior poden ser membres de les comunitats catalanes de l’exterior els 
catalans residents a l’exterior, així com les persones que sense tenir la condició polí-
tica de catalans i residents fora del territori de Catalunya, inclosa la resta de l’Estat 
Espanyol, se senten vinculades a Catalunya, la seva cultura i llengua i la seva per-
sonalitat com a nació.
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Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
[...]
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï-

sos on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que 
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.

i) El suport, informació, assessorament i orientació a les persones que arriben als 
països o territoris de l’Estat espanyol on existeixen comunitats catalanes de l’exte-
rior així com a aquells que sol·liciten informació prèvia a la seva sortida.

j) Facilitar suport extraordinari i informació d’urgència a aquells catalans en si-
tuació d’extrema necessitat residents a l’exterior.

Esmena 18
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió del punt 2 de l’article 17

2. En el procediment de reconeixement esmentat a l’article 15, el departament 
competent en matèria d’acció exterior té en compte els criteris establerts per a la 
promoció de federacions per àrees geogràfiques.

Esmena 19
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 20.2

2. Les comunitats catalanes de l’exterior, federacions de comunitats i comunitats 
catalanes virtuals poden han de tenir accés als els ajuts i les subvencions que s’esta-
bleixin suficients per al compliment dels objectius d’aquesta Llei.

Esmena 20
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició a l’article 21

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta 

i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catala-
nes de l’exterior.

2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents: 
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives 

específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats 
catalanes de l’exterior; 

b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions entre els 
catalans i les comunitats catalanes de l’exterior amb Catalunya, així com informar 
sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior; 

c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes de l’exterior, els 
catalans de l’exterior, el Govern i les institucions catalanes; 

d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els 
catalans de l’exterior; 

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la Ca-

talunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot cas, 
una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, 
migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i institucions 
participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia pública, 
internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la cultura. En 
el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir una repre-
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sentació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents mitjançant 
una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan competent en 
matèria d’acció exterior determini. i dels diferents continents mitjançant una repre·
sentació específica de cada zona (Estat Espanyol, Europa, Amèrica del Nord, Con 
Sud d’Amèrica, Amèrica Central i Mèxic, Àsia i Àfrica i Oceania) i es garantirà la 
presència de les federacions reconegudes. L’elecció dels membres del Consell es farà 
seguint procediments d’elecció democràtica que es determinaran per Decret.

3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen la 
representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes i comparei-
xen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti.

4. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior, en col·labora-
ció amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure ini-
ciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacio-
nades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests 
s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.

5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de quatre tres 
anys, renovable per períodes d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho si-
guin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats consecutius.

Esmena 21
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un darrer paràgraf a l’article 21.2

El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan assessor del Govern que no 
substitueix ni reemplaça les estructures federals de representació que les mateixes 
comunitat catalanes de l’exterior decideixin establir.

Esmena 22
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot l’article 22

Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior
22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels plans de treball que es pu-

guin constituir en el marc del Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o 
programes específics del Govern, es constitueix, en el si del Consell de Catalunya 
Exterior, la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.

22.2. El funcionament, l’organització i la composició de la Comissió de Coor-
dinació i Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article 
anterior.

Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional

Drets electorals dels catalans de l’exterior: A reserva del que fixi la futura llei 
electoral catalana sobre la creació o no de circumscripcions electorals a l’exterior, 
és funció del Govern català vetllar per una àmplia participació en tots els processos 
electorals dels catalans residents a l’exterior. L’administració electoral del Govern 
Català informarà als ciutadans residents a l’exterior dels seus drets electorals en tots 
els processos en que estiguin cridats a participar·hi i ajudarà a les forces polítiques 
a fer arribar les seves propostes als residents a l’exterior.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 
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Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Comissió de Justícia, 20.04.2017, DSPC-C 386

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts davant la 
Comissió de Justícia
Compareixença en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de 

Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i 
de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 353-
00487/11)

Compareixença en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret admi-
nistratiu i expert en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les volun-
tats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 
(tram. 353-00492/11)

Compareixença en comissió d’Alberto Ruda González, degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 
353-00488/11)

Compareixença en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de Roca Sal-
vatella i expert en presència en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre 
les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Ca-
talunya (tram. 353-00491/11)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de 

l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon 
i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 353-00489/11)

Compareixença en comissió d’Eduard Blasi, advocat, amb relació al Projecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi 
civil de Catalunya (tram. 353-00490/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
24.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2017, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Propo-
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sició 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. 
202-00018/11).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato substitueix Laura Vílches Sánchez

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 56767; 57404; 57405; 57408 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció 

Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56767)

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 de la Proposició de 
llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’article 1, amb la redacció següent

«Article 1
1. Es declara, de conformitat amb l’ordenament jurídic, la nul·litat de tots els 

consells de guerra, procediments penals o administratius que, durant la Guerra 
Civil de 1936·1939 i la Dictadura es van posar en marxa per a imposar, per mo·
tius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes o sancions de caràcter 
personal contra les persones que van defensar la legalitat institucional republi·
cana, van pretendre el restabliment d’un règim democràtic, o van intentar viure 
d’acord amb opcions emparades per drets i llibertats avui reconeguts per la Cons·
titució.

2. Es declara, així mateix, la nul·litat, de ple dret, originària o sobrevinguda, 
de totes les resolucions, condemnes i sancions recaigudes en els procediments es·
mentats a l’apartat primer d’aquest article, per raó de vicis essencials de forma i 
fons.»

Esmena 2
GP Socialista
D’addició a l’article 2

«Article 2
[...] del procediment i sentència corresponents que, de conformitat a l’ordena·

ment jurídic, són nul·les de ple dret, i conseqüentment no tenen cap efecte jurídic per 
vicis de forma i fons.»
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’apartat 1, de la disposició final

«Disposició final 
[...]. Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’un decret, en el ter-

mini [...].»

Esmena 4
GP Socialista
De modificació de l’exposició de motius, amb la redacció següent

«Exposició de motius
Des del mateix inici del cop d’Estat militar de signe feixista que es va produir 

contra la Segona República Espanyola, i que va ser l’origen de la llarga i cruent 
Guerra Civil de 1936·1939, les autoritats franquistes van desplegar una multiplici·
tat de formes i mecanismes de repressió de totes aquelles persones que, per raó de 
la seva afiliació política, sindical o associativa, per les seves idees o creences, o per 
les seves opcions vitals consideraven com a enemics del règim autoritari que estaven 
en procés d’edificar.

La dimensió i intensitat d’aquestes polítiques repressives donen fe de l’aberrant 
intenció d’anorrear i eradicar tota forma de pensament antagonista o dissident de 
la ideologia al voltant de la qual el franquisme va construir el conjunt de les seves 
institucions.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i 
s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil o la Dictadura va suposar una fita important en el reconeixement del 
deute que l’actual democràcia espanyola té amb totes aquelles persones que van 
defensar la legalitat republicana davant el cop d’Estat feixista, i també amb totes 
aquelles persones que, durant la Dictadura franquista, dissentien d’aquesta o de la 
seva concepció de la societat, o van lluitar per l’assoliment d’un règim de llibertats.

Aquesta mateix a llei declara la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol al·
tres òrgans penals o administratius que, durant la Guerra Civil, s’haguessin constituït 
per imposar, per motius polítics, ideològics o de creença religiosa, condemnes o san·
cions de caràcter personal, així com la de les seves resolucions. Declara també la il·le·
gitimitat, per ser contraris a dret i vulnerar les exigències més elementals del dret a un 
judici just, el Tribunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, el Tribunal d’Or·
dre Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i Consells de Guerra 
constituïts per motius polítics, ideològics o de creença religiosa. Igualment, declara 
il·legítimes, per vicis de forma i fons, les condemnes i sancions dictades per motius po·
lítics, ideològics o de creença per qualssevol tribunals o òrgans penals o administra·
tius durant la Dictadura contra els qui van defensar la legalitat institucional anterior, 
van pretendre el restabliment d’un règim democràtic a Espanya o van intentar viure 
d’acord amb opcions emparades per drets i llibertats que avui reconeix la Constitució.

Tanmateix, s’ha produït un intens debat públic al voltant de si aquesta declaració 
implicava o no la definitiva eradicació de l’esfera del dret d’aquests procediments, 
sentències i sancions, un debat que resulta necessari resoldre de manera definitiva, 
en atenció a les víctimes i els seus familiars, i als requeriments que han fet als poders 
públics tant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides com, en el darrer in·
forme del Relator Especial sobre promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les 
garanties de no repetició del Consell de Drets Humans del període de sessions del 22 
de juliol de 2014, que ha requerit a les nostres institucions «Establir mecanismes ido·
nis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències en violació dels principis fonamen·
tals del dret i dels procediments establerts, durant la guerra civil i el franquisme».

Tot i que, a mida que el conflicte va anar avançant, i que van anar passant anys 
de Dictadura, les autoritats franquistes van provar de dotar aquests instruments de 
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repressió d’una aparença de legitimitat i de juridicitat, resulta impossible considerar 
que aquests òrgans tinguessin una autèntica naturalesa jurídica.

Per a poder considerar que un grup de persones està jutjant, i per poder conferir 
a allò que decideixin la consideració i el necessari efecte de «cosa jutjada», cal po·
der sustentar en dret que l’òrgan en qüestió és realment jurisdiccional, que es tracta 
d’un autèntic tribunal.

No pot considerar·se com a òrgan jurisdiccional aquell que no respecta les més 
mínimes garanties d’imparcialitat, dret de defensa i cosa jutjada de les seves resolu·
cions, o que no gaudeix d’independència de la resta de poders de l’Estat, com a mí·
nim en el sentit que existeixi una atribució genèrica mínimament racional del poder 
de jutjar a un òrgan suficientment individualitzat.

Dels consells de guerra franquistes i dels òrgans, jurats i tribunals als que ens 
referim no se’n pot dir de cap de les maneres que fossin òrgans jurisdiccionals, que 
acomplissin amb els mínims requisits per exercir la funció de declarar el dret prò·
pia d’un tribunal. L’anàlisi de la seva naturalesa, composició i actuació ens obliga a 
veure’ls com el que van ser, una farsa. Una actuació de fet revestida amb prou feines 
de la mera aparença, més o menys sofisticada en funció del moment històric, de ser 
òrgans jurisdiccionals.

Així, constatada la nul·litat d’origen dels procediments i de les resolucions, sen·
tències, condemnes i sancions que n’emanaren, com a actuacions de fet i no pas ju·
risdiccionals que foren, i declarada legalment la seva il·legitimitat, no ha de suposar 
cap problema que la llei constati i declari la seva nul·litat, cercant també l’establi·
ment d’un mecanisme administratiu àgil per a obtenir certificació individualitzada 
d’aquesta circumstància que la llei constata i declara.»

Esmena 5
GP Socialista
De supressió del segon incís del paràgraf tercer de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament 

del President Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de 
la mort natural del dictador Francisco Franco. Malgrat totes les peticions fetes des 
de Catalunya al llarg de molts anys, cap govern de l’Estat espanyol, sigui del color 
polític que sigui, ha estat capaç de fer un acte similar als protagonitzats pels re-
presentants diplomàtics d’Alemanya i França acreditats a la nostra capital, i encara 
menys d’eradicar del sistema jurídic espanyol els simulacres de judicis duts a terme 
per motius polítics per la dictadura franquista.

[...]»

Esmena 6
GP Socialista
De supressió del segon incís del paràgraf quart de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Les excuses d’algunes forces polítiques, en el sentit de no reobrir velles ferides 

del passat, són inconcebibles en un context democràtic que no cerca la revenja, sinó 
la justícia, com així ho van demostrar Alemanya i França en el seu moment. La 
constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims 
per causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procedi-
ment sumaríssim contra el President Companys, només es pot entendre en el context 
d’una democràcia feble, Incapaç de reparar les persones represaliades per motius 
polítics.

[...]»
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Esmena 7
GP Socialista
De supressió del paràgraf vuitè de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Després de les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha encetat un 

camí constituent propi. 40 anys després de la mort del dictador Franco i havent com-
provat que l’Estat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes d’estricta 
justícia com l’anul·lació dels consells de guerra sumaríssims duts a terme pel fran-
quisme per motius polítics, contra el propi president de la Generalitat Lluís Com-
panys i milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la 
responsabilitat que va contreure des del moment en que es van començar a produir 
els fets a Catalunya, durant la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1975.

[...]»

Esmena 8
GP Socialista
De supressió del paràgraf onzè de l’exposició de motius

«Exposició de motius
[...]
Per tant, en aplicació de la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit a 

aquest Parlament els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent»

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57404)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del títol de la llei que passa a tenir el següent títol 

Proposició de llei de mesures per a facilitar els drets de reconeixement i repara·
ció de les víctimes de la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista 

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació total de l’exposició de motius que passa a tenir el següent redactat 

Exposició de motius 
L’aixecament militar i el cop d’estat de juliol de 1936 contra la Segona República 

i l’ordenament democràtic aleshores vigent va esdevenir una violenta i terrible guer·
ra civil que va obrir un dels períodes més negres de la nostra història. En el decurs 
de la Guerra Civil es va produir un gran nombre de violacions dels drets humans 
i una deshumanització del compatriota vist i tractat com a enemic irreconciliable. 
Aquestes violacions dels drets fonamentals de les persones van voler·se revestir, en 
el bàndol sublevat, d’aparença de legalitat i de legitimitat quan eren, en tot moment, 
absolutament il·legals i il·legítimes.

Tot i que el trencament de la legalitat constitucional i l’ús de la violència bèl·lica 
per imposar un nou règim totalitari va merèixer la condemna i la repulsa de diver·
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sos governs democràtics, el context geopolític de l’Europa de l’època va facilitar que 
el bàndol sublevat imposés un nou règim totalitari, dictatorial i corrupte, que no va 
dubtar mai de trepitjar els drets humans fonamentals per imposar la seva voluntat 
per la via del terror. La dictadura franquista va instaurar una persecució sistemà·
tica de les persones que s’havien mantingut fidels a la legalitat republicana o que 
tenien idees polítiques o ideologies contràries a les que volia imposar el nou règim 
totalitari.

Una persecució sistemàtica que va fer servir una paròdia de justícia, primer 
estrictament militar i després aparentment civil. Aquesta aplicació de la voluntat 
persecutòria del règim totalitari al llarg de la Guerra Civil i de tota la dictadura 
franquista va suposar, per a moltes persones, l’espoli de les seves propietats, la vul·
neració dels seus drets fonamentals, la privació injusta de llibertat i fins i tot la mort 
als camps de concentració en treballs forçats, a les presons o executats sense cap 
mena de defensa digna d’aquest nom.

Aquest règim dictatorial va trontollar a partir de la mort del dictador i la volun·
tat política de molta gent i d’alguns dirigents va permetre que s’iniciés un procés de 
transició que va culminar amb la restauració de la sobirania popular i l’aprovació 
de la Constitució del 1978, que va reinstaurar els drets fonamentals i ha conformat 
un nou ordenament democràtic i un model descentralitzat de convivència que ens ha 
permès gaudir d’un dels períodes més fecunds de la nostra història.

La voluntat de reconciliació i convivència plasmades al llarg de la transició cap 
a aquest nou règim democràtic i la necessitat de justícia i reparació envers les vícti·
mes del franquisme, van donar lloc a l’aprovació per part de les Corts Generals de 
la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’es·
tableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra 
Civil i la dictadura, coneguda com a «llei de la memòria històrica». Una llei que 
reconeix i declara el caràcter radicalment injust de totes les condemnes, sancions i 
qualsevol forma de violència personal produïdes per raons polítiques, ideològiques 
o de creença religiosa, durant la Guerra Civil, així com les patides per les mateixes 
causes durant la dictadura franquista. Unes raons que inclouen la pertinença, col·
laboració o relació amb partits polítics, sindicats, organitzacions religioses o mili·
tars, minories ètniques, societats secretes, lògies maçòniques i grups de resistència, 
així com l’exercici de conductes vinculades amb opcions culturals, lingüístiques o 
d’orientació sexual. Així mateix, reconeix i declara la injustícia que va suposar l’exi·
li de molts espanyols durant aquest període negre de la nostra història.

La llei de la memòria històrica declara també, amb caràcter general i sense ex·
cepció, no només la manca de conformitat a dret i, per tant, la seva il·legitimitat, 
de qualsevol tribunal, jurat i òrgan penal o administratiu constituït per a imposar 
sancions per les esmentades raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa, 
sinó també les seves resolucions. Unes resolucions que, de fet, es titllen amb caràc·
ter general i en virtut de la llei com viciades tant per motius de forma com de fons.

A més a més, la llei de memòria històrica va recollir els deures de reconeixement 
i de reparació de les persones que van ser víctimes dels efectes de les resolucions 
d’aquests suposats òrgans de justícia, sigui de forma directa o indirecta a través dels 
seus familiars.

Tenint en compte els drets i les llibertats fonamentals implicades en aquesta ma·
tèria, existeix un deure per part de les institucions públiques de promoure la màxima 
efectivitat possible dels drets previstos a la llei de memòria històrica i el Govern de 
la Generalitat de Catalunya no és pas una excepció.

És per això que, amb la finalitat de facilitar el compliment d’aquests deures per 
part de les institucions públiques de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i els cor·
relatius, aquesta llei introdueix dues mesures essencials per tal d’assolir els objec·
tius de la llei de memòria històrica.
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D’una banda, i amb l’objectiu de simplificar els tràmits corresponents als ciuta·
dans residents a Catalunya interessats, s’ordena el Govern de la Generalitat que 
s’impliqui directament en la recepció i transmissió de totes les sol·licituds i les reso·
lucions corresponents.

Per altra banda, i a conseqüència de la seva manca de conformitat amb el dret, 
s’ordena el Govern de la Generalitat que presenti o recolzi les iniciatives normatives 
ja presentades a les Corts Generals mitjançant les quals es deixen sense cap efecte 
jurídic els actes i les resolucions de tots aquells òrgans que, arran de la llei de me·
mòria històrica, es varen declarar il·legítims.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat 

Article 1
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà al Parlament de Catalu·

nya una proposició de llei per a presentar a la Mesa del Congrés que tingui per ob·
jecte afegir un nou apartat a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van pa·
tir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, en què s’indiqui que: 

1. Tant els actes com les resolucions dels òrgans previstos en aquell article es 
deixen sense cap efecte jurídic.

2. Que la circumstància indicada al número 1 anterior es recollirà a la Declara·
ció prevista a l’article 4 de la dita llei. 

2. Tanmateix, si durant la tramitació de la iniciativa indicada a l’anterior apartat 
es presentés a les Corts Generals alguna iniciativa que tingués el mateix objecte que 
el previst al mateix, el Govern de la Generalitat de Catalunya podrà complir amb el 
seu mandat mitjançant el suport exprés i fonamentat a aquesta iniciativa.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat 

Article 2 
De conformitat amb la llei 52/2007 i previ acord amb el Ministeri de Justícia, la 

Generalitat de Catalunya podrà posar a disposició de qualsevol interessat en l’ob·
tenció de la declaració esmentada a l’article 4 de la dita llei els següents serveis a 
través de qualsevol dependència física de l’administració de la Generalitat de Ca·
talunya: 

1. Servei de recepció de la sol·licitud de declaració de reconeixement i reparació 
i posterior transmissió al Ministeri de Justícia.

2. Servei de comunicació i entrega de qualsevol comunicació o documentació 
remesa a l’interessat per part del Ministeri de Justícia.

3. Servei d’assessorament relatiu a qualsevol tramitació davant del Ministeri de 
Justícia o administració pública competent en aplicació de la llei 52/2007.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de la disposició final que passa a tenir el següent redactat 

Disposició final 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya haurà de realitzar les actuacions 

necessàries per a l’efectivitat del previst en aquesta llei en el termini d’un mes a 
comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, a 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 

57405)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 
Grup Parlamentari 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 de la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-
00029/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 3

Article 3
El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la present llei, facilitarà 

la consulta pública de la relació de persones represaliades i emetrà, en col·labora·
ció amb els ens locals i a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, un escrit 
de constatació que especifiqui que el procediment i la sentència corresponent són 
nul·les de ple dret i, conseqüentment, no tenen cap efecte jurídic.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC. Joan Coscubiela Conesa, por-

taveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA 

SÍ QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 57408)

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

Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del títol de la proposició de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les persones represaliades pel fran-
quisme
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió a l’exposició de motius

El dia 29 de setembre de 2008, Frau Christine Gläser i M. Pascal Brice, alesho-
res cònsols generals a Barcelona d’Alemanya i de França, respectivament, van par-
ticipar en un acte solemne al Palau de la Generalitat amb motiu de commemorar el 
69è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, en un acte promogut 
per la Comissió de La Dignitat. En aquell acte, la Sra. Gläser i el Sr. Brice van de-
manar formalment perdó per la participació dels seus respectius països en la deten-
ció i la posterior deportació a Espanya del president de Catalunya, fets que acabarien 
amb la seva vida, assassinat pel règim franquista.

Fet pel qual el Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i agraï-
ment als Estats alemany i francès per aquell acte de reparació històrica i de justícia.

El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament 
del president Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de 
la mort natural del dictador Francisco Franco. Malgrat totes les peticions fetes des 
de Catalunya al llarg de molts anys, cap govern de l’Estat espanyol, sigui del color 
polític que sigui, ha estat capaç de fer un acte similar als protagonitzats pels re-
presentants diplomàtics d’Alemanya i França acreditats a la nostra capital, i encara 
menys d’eradicar del sistema jurídic espanyol els simulacres de judicis duts a terme 
per motius polítics per la dictadura franquista.

Les excuses d’algunes forces polítiques, en el sentit de no reobrir velles feri-
des del passat, són inconcebibles en un context democràtic que no cerca la revenja, 
sinó la justícia, com així ho van demostrar Alemanya i França en el seu moment. 
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra per cau·
ses polítiques duts a terme pel règim franquista només es pot entendre en el context 
d’una democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliàdes per motius 
polítics.

Cal recordar que l’Estatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5 
d’abril de 1938, un acte il·legal de la dictadura franquista que només va poder ser 
imposat per la força de les armes. Aquell Estatut atribuïa a la Generalitat compe-
tències plenes en l’àmbit de la Justícia, exercides pel traspàs de serveis establert 
pel Decret de 25 d’octubre de 1933, en concurrència amb l’alta magistratura del 
Tribunal de Cassació de Catalunya i el Procurador General de Catalunya. Per tant, 
considerant que la Generalitat de Catalunya en aquell moment i d’acord amb l’Es·
tatut d’autonomia de 1932 tenia plenes competències en administració de justícia i 
els tribunals, els tribunals, creats a partir del ban del 28 de juliol de 1936 dels so·
llevats, van envair les competències que corresponien a la justícia penal ordinària. 
Per això els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomena·
da després Auditoria de la IV Región Militar, i els processos aplicats pel procedi·
ment dels consells de guerra com a mitjà de repressió política, es van dur a terme 
vulnerant les competències i la legalitat que llavors era vigent, també respecte els 
delictes tipificats, els procediments seguits i les garanties processals que eren exi·
gibles.

Aquells processos polítics contraris a la legalitat es van mantenir més enllà de la 
mort del dictador en consells de Guerra per causes de caràcter polític amb infracció 
dels drets fonamentals de moltes persones, que van ser injustament sotmeses i algu-
nes d’elles executades.

La legalitat no seria restablerta a Catalunya fins la restauració de la Generalitat 
de Catalunya, duta a terme pel Reial decret llei 41/1977 de 29 de setembre, abans de 
l’aprovació de la Constitució Espanyola, que va derogar la Llei de 5 d’abril de 1938 i 
va permetre la recuperació de la plena personalitat jurídica i política de la Generali-
tat, amb el retorn del President legítim elegit el 1954 per aquest Parlament.
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40 anys després de la mort del dictador Franco i havent comprovat que l’Es·
tat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes d’estricta justícia com 
l’anul·lació dels consells de guerra duts a terme pel franquisme per motius polítics, 
contra el propi president de la Generalitat Lluís Companys i milers de ciutadans i 
ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la responsabilitat que va con·
treure des del moment en que es van començar a produir els fets a Catalunya, durant 
la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1978, després que hagués estat 
restablerta la Generalitat de Catalunya.

En aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internaci·
onal dels Drets Civils i Polítics, la convenció de Salvaguarda dels Drets de l’Home 
i Llibertats Fonamentals, les Nacions Unides en els darrers anys han requerit diver-
ses vegades a les institucions de l’Estat Espanyol que es reparessin les persones re·
presaliàdes d’aquells processos tot anul·lant-los. Ho ha fet des del Comitè de Drets 
humans i en el darrer informe del Relator Especial sobre promoció de la veritat, la 
justícia, la reparació i les garanties de no repetició del Consell de Drets Humans en 
el darrer període de sessions del 22 de juliol de 2014 que ha requerit a les nostres 
institucions «Establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentèn-
cies en violació dels principis fonamentals del dret i dels procediments establerts, 
durant la guerra civil i el franquisme». Per això ha arribat el moment d’assumir la 
responsabilitat històrica del Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans i ciu-
tadanes víctimes d’aquells processos, reparant els abusos comesos contra la lega-
litat judicial i procedimental de la que la Generalitat era garant, fent la reparació 
exigida.

Per aquest motiu aquesta llei declara la il·legalitat dels tribunals i la nul·litat de 
ple dret originària consegüent dels procediments instruïts i dels Consells de Guerra 
celebrats a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre del 1978 per l’Auditoria 
de guerra de l’exèrcit d’ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de Guerra 
de la IV Regió Militar.

Atès que els processos i les resolucions dictades pels tribunals militars van ser 
públiques, per fer efectiu el valor reparatori d’aquesta llei, s’annexa la relació dels 
noms de les persones processades, la referència a la causa i, si escau, les sentències 
o altres resolucions que en van resultar. D’aquesta manera, l’aprovació i publicació 
de la llei repara directament les persones represaliàdes i els seus familiars.

Aquesta relació recull tots els processos conservats en els arxius dels tribunals 
militars de Catalunya. En el cas que el Govern de la Generalitat de Catalunya tin·
gués coneixement d’algun procés que, per qualsevol motiu, no s’hagués conservat a 
l’arxiu dels tribunals militars de Catalunya i, per tant, no es trobi relacionat a l’an·
nex que acompanya aquesta llei, li donaria publicitat al DOGC especificant el nom 
de la víctima i el procés anul·lat.

En base al que s’ha exposat i fent ús de la sobirania que el poble de Catalunya 
ha concedit a aquest Parlament els grups parlamentaris sotasignants presenten la 
següent,

Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 1

Article 1
De conformitat amb l’ordenament jurídic: 
Es declaren il·legals els tribunals de l’auditoria de guerra de l’exèrcit d’ocupa·

ció, posteriorment anomenada Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a 
partir d’abril de 1938 fins el desembre de 1978 i, en conseqüència, són nuls de ple 
dret i sense cap efecte jurídic totes les causes instruïdes i els consells de guerra i 
les corresponents sentències, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
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franquista, d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 
1936, el Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, 
la Llei de 18 d’abril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei 
10/75, de 26 d’agost.

Els processos i les sentències que s’han pogut identificar es relacionen a l’annex 1.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 2

Article 2
Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, si té coneixe·

ment per qualsevol causa de l’existència de processos anul·lats per aquesta llei que 
no s’han relacionat a l’annex 1 per no haver·se’n conservat testimoni a l’arxiu dels 
tribunals militars a Catalunya, en faci publicitat al DOGC especificant el nom de la 
víctima i el procés anul·lat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí, GP Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent
De supressió de la disposició final

Disposició final
1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per establir el procedi-

ment administratiu oportú per al desplegament de l’establert a l’article 2 d’aquesta 
llei. Aquest desplegament reglamentari s’haurà de fer via d’una ordre, en el termini 
de tres mesos a comptar des de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un annex 1

Annex 1 de processos i sentències

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel 

i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
integral contra totes les formes d’odi i discriminació (tram. 202-00033/11) i les es-
menes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Par-
lament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 



BOPC 391
21 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 49 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Violant Cervera i Gòdia

Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari Socialista
Marta Moreta Rovira

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Josep Lluís Franco Rabell

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
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 la presidència del Centre de 
Normalització Lingüística de Lleida
250-00900/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56810; 56914).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56811).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56812; 56915).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 56813; 56916; 56949).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56814; 56917).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56815; 56918).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56816).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56817).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56919).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56818; 56920).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56819).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56820; 56921).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56821; 56922).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56822).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56823; 56923).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56824).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56825).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.



BOPC 391
21 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 53 

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 56826; 57332).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56827).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56828; 56924).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56829).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56830).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56831).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56832; 56925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56833).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56926).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56834; 56927).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56835).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56836).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.04.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil 
davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre el pla 
Neucat
356-00626/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs (reg. 56744).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 18.04.2017.

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

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a presentar l’informe sobre les dificultats 
d’accés de la gent jove a l’habitatge
357-00224/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 18.04.2017, DSPC-C 378.

Compareixença d’Irene Ortiz, coordinadora nacional d’Acció Jove de 
Comissions Obreres, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre el Programa de garantia juvenil
357-00403/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 18.04.2017, DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació del Laboratori de Transferència 
de Coneixement AQR-Lab de la Universitat de Barcelona davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Programa 
de garantia juvenil
357-00404/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 18.04.2017, DSPC-C 378.
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Compareixença d’una representació del Consell Nacional de Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
informar sobre el Programa de garantia juvenil
357-00405/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 18.04.2017, DSPC-C 378.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1638/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la disposició addicional 40, apartats 1 i 2, 
de la Llei 4/2017, del 28 de març, dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2017, i diverses partides pressupostàries
381-00008/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 56690 / Provisió del president del TC del 04.04.2017

Acord: Mesa del Parlament, 18.04.2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

CONVOCATÒRIA DEL PRIMER EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició de promoció interna per a proveir 

cinc places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Adminis-
tradors Parlamentaris (BOPC 345, del 2 de març de 2017), en la sessió tinguda el 28 
de febrer de 2017, ha acordat de convocar el primer exercici de la primera prova (qües-
tionari) el 12 de maig de 2017, a les 9.30 hores, a la sala 1 del Parlament de Catalunya.

Els aspirants s’hauran de presentar al lloc de realització de l’exercici amb el do-
cument nacional d’identitat, el passaport o el carnet de conduir originals i proveïts 
d’un bolígraf de tinta de color negre i un corrector líquid de color blanc.

Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada da-
vant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la publicació de l’acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de 
l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Begoña Benguría i Calera, secretària del tribunal
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Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
del 19 d’abril de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’as-

pirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova 
de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria del concurs 
oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o adminis-
tradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC 
358, del 16 de març de 2017).

Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria del concurs opo-
sició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administra-
dora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, aprovada 
per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 28 de febrer 
de 2017 (BOPC 358, del 16 de març de 2017).

Resolc: 
1. Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb 

la indicació dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de conei-
xements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria del concurs oposició 
lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora 
del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
per a formular les reclamacions que creguin pertinents davant la Direcció de Go-
vern Interior - Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors 
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable 
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les 
proves selectives.

3. La publicació d’aquesta resolució en el BOPC substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 
39/2015.

4. D’acord amb el que estableix la base 5.3 de la convocatòria, la Mesa del Par-
lament ha d’aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, 
amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua 
catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Barcelona, 19 d’abril de 2017
Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans
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Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Alarcón Morales, Nancy Ely Exempta

Albert Varela, Laia Exempta

Alonso Coca, Mònica No exempta

Álvarez Tutusaus, M. Àngels Exempta

Arona Solé, Pau Exempt

Artís Gené, Magalí Exempta

Ayats Maynou, Montserrat Exempta

Bailera Franco, Alba Exempta

Balaguer Blanco, Roger Exempt

Ballesteros Balbastre, Maria Teresa Exempta

Barral Fernàndez, Rosa Maria Exempta

Beltran Borrego, Ramon Exempt

Bergua Cortada, Xavier Exempt

Berguedà Pujol, Carlota Exempta

Bertran Claramunt, Cristina Exempta

Blázquez Rabadán, Gema María Fátima Exempta

Bofarull Marquès, Eva Exempta

Bosch Solà, Ignasi Exempt

Bravo Mellado, Yolanda Exempta

Busquets Gutiérrez, Eva Exempta

Caballero Gómez, María Luz Exempta

Cairó Llobell, Lídia Exempta

Calafell Vegas, Isis Exempta

Calvet Pagès, Eva Exempta

Campos Abad, Roser Exempta

Candel Soley, Laura Exempta

Cañellas Boltà, Maria Montserrat Exempta

Cano Miret, Pere Exempt

Carreras Rodríguez, Elisabeth Exempta

Carreras Ventura, Irene Exempta

Casas Nielles, Rafel No exempt

Castillo Palacio, Nydia Exempta

Clemente Vives, Laura Esther No exempta

Codina Aymerich, Sara Exempta

Codina Méndez, Esther Exempta

Coll Ribó, Lourdes Exempta

Coll Solans, Maria Teresa Exempta

Coll Solans, Montserrat Exempta

Cortés Carrégalo, Sara Exempta

Costa Miralbell, Susagna Exempta

Crespo Fraile, Victoria Aida Exempta

Cruz Barros, María Teresa Exempta

Cudinachs Herrera, Raül Exempt

Cuquejo Varela, Corona Exempta

de Andrés González, Marc Exempt

de San Cristóbal Lozano, Laura Exempta

Díaz Algarín, Rosa María No exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Espinosa Navarro, Fernando Exempt

Esteban Medina, Josep Exempt

Estela Barnet, Dolors Exempta

Expósito Agut, Montserrat Exempta

Feliu Terré, Montserrat Exempta

Fernández de Frutos, Sara Exempta

Fernández Moreno, Jorge Exempt

Fernández Parada, María Dolores Exempta

Fernández Rivas, Natividad Exempta

Font Vinyes, Maria Àngels Exempta

Fuentes García, Sergio Exempt

Gabaldà Azofra, Glòria Exempta

Galera López, Sònia Exempta

Gálvez Herrador, Laura Exempta

García Bardón, Roberto Exempt

García García, Adela Exempta

García Martí, Agnès Exempta

García Martínez, María Dolores Exempta

García Muñoz, Eliana Exempta

Garriga García, Mercedes Dolores Exempta

Gavin Fontanals, Marc Exempt

Gelpí Piera, Sònia Exempta

Gómez Royuela, Gloria Exempta

Guerrero Cruz, Christian Exempt

Guillamat Rubio, Ramon Exempt

Gutiérrez Torres, Eva Exempta

Herranz Pellejero, Miguel Ángel Exempt

Ibarz De Aso, Gemma Exempta

Isern Garzón, Míriam Núria Exempta

Izquierdo Bosque, María Isabel Exempta

Jentgen Monté, Eberhard Exempt

Junyent Dalmau, Sílvia Exempta

Lema Ballesteros, Gemma Exempta

Lleonart García, Lídia Exempta

López García, Iago Exempt

López García, Javier Exempt

López Ramos, Maria de la Esperanza Exempta

Lora Jiménez, Felisa Exempta

Maceda Álvarez, Esther Exempta

Màdico Pereira, Anna Exempta

Marín Ferreres, Marta Exempta

Mariscal García, Sergio Ezequiel Exempt

Martín Miguel, Daniel Exempt

Martínez Gallardo, Nelia No exempta

Martínez Hernández, Nuria Exempta

Marzo Nicolau, Rosa Maria Exempta

Maturana Galubardas, María Carmen Exempta

Méndez Casanova, Cristina Exempta

Méndez Romero, María José Exempta

Millan Villanueva, Carles Exempt

Monterde Molina, Núria Exempta

Montserrat Rovira, Pol Exempt
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Mora Cuadra, Nuria No exempta

Morales Moreno, Albert Exempt

Muntaner Fernández, Anna Exempta

Navarro Cases, Eva Maria Exempta

Navarro Larrotcha, Roger Exempt

Nieto Criado, Vanessa Exempta

Nuet García, Jordi Exempt

Núñez Abuin, Maria Elena Exempta

Olano Salvador, Montserrat Exempta

Onrubia Dolz, María Paz Exempta

Otero Molas, Marta Exempta

Paloma Sánchez, Joan Ignasi Exempt

Palomino Toimil, Raquel Exempta

Panadès Vila, Bernat Exempt

Pannon Bonilauri, Maria Exempta

Parera Caballero, Cristina Exempta

Peinado Ruiz, Estanislao No exempt

Pérez Tauste, Javier Exempt

Pi Domínguez, Luis Exempt

Pijuan Redondo, Clara Exempta

Piquero Félez, Brígida Exempta

Pla Colell, Teresa Exempta

Pla Cuenca, Patrícia Exempta

Portal Porcel, Carolina Exempta

Portales Romero, Gemma No exempta

Portet Sullà, Xavier Exempt

Prats Boldú, Teresa Exempta 

Prats Morilla, Imma Exempta

Puig Martínez, Mercè Exempta

Raimúndez Kuhlmann, Ana Lis Exempta

Redondo Calderón, Albert Exempt

Regadera López, Andrea Exempta

Requena Ruiz, Abraham Exempt

Ribas Domínguez, Ferran Exempt

Rius Fulquet, Marta Exempta

Roca Cano, Ingrid Exempta

Roca Solench, Olga Exempta

Rocas Camarero, Raquel Exempta 

Rodríguez Fava, Patricia Exempta

Rodríguez Gibert, Montserrat Exempta

Rodríguez Rodríguez, Carme Exempta

Roigé Vergés, Rita Exempta

Rombouts Matamala, Odile Exempta

Rovira Masana, Roger Exempt

Roviró Freixanet, Marcel Exempt

Rubio Martínez, Maria del Mar Exempta

Ruíz López, Joana Exempta

Ruíz Montalbán, Manuel Exempt

Ruiz Pelegrín, Assumpta Exempta

Ruiz Reinoso, Carme Exempta

Sabaly Balde, Aminata Exempta

Saiz Casatorres, David Jacinto Exempt
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Sala Coderch, Elisabet Exempta

Sánchez Campos, María Isabel Exempta

Sánchez Milrado, Alba Maria Exempta

Sánchez Segovia, Raúl Exempt

Santaló Lloret, Pol Exempt

Santana Quílez, Milagrosa Exempta

Santano Losada, Cristina Exempta

Segura Ferrando, Moisés Exempt

Serra Aguadé, Joan Exempt 

Serra Calvó, Jordi Exempt

Serra Frau, Ferran Exempt

Serra Serra, Josep Oriol Exempt

Serra Vázquez, Jordi Exempt

Serrat Álvarez, Julia María Exempta

Suárez Pizarro, Antonio Luis Exempt

Suàrez Rovira, Marc Exempt

Suriol Busquets, Josep Exempt

Teixidó Sanjuan, Gerard Exempt

Toneu Panicot, Lluís Exempt

Toro Fernández, Sofía Exempta

Turró Ballestero, Guillermina Exempta

Tutusaus Blasco, Yolanda Exempta

Unió Puig, Llorenç Exempt

Valldaura Estévez, Rubén Josep Exempt

Vela Pérez, Mònica Exempta

Ventura Garcia, Lourdes Exempta

Vila Pérez, Josep Maria Exempt

Vilanova Orriols, Liliana Exempta

Vilches Grau, Raquel Exempta

Viñas Garcia Falces, Berta Exempta

Viscarro Estellé, Joan Frederic Exempt

Zapata Hernàndez, Judith Exempta

Persones excloses

Cognoms i nom Motius d’exclusió

Barrial Perea, Laura 2

Bertran Fita, Magdalena 1, 3

Castillo Santoro, Alexis 1, 3 

de Bolós Julià, Elena 1

Medina Abellán, Miguel Ángel 1, 3

Nicolàs Mariné, Pedro 1, 3

Ortega Ocaña, Eva Isabel 1, 3

Palomino Toimil, Sara 1, 2, 3

Rius Casanova, Sara 1, 3

Motius d’exclusió: 

1. Manca la fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat

2. Manca de pagament sense acreditació documental de l’exempció de la taxa 

3. No exempt de fer la prova de llengua catalana per manca de fotocòpia 

confrontada de la documentació acreditativa de tenir el nivell C1
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