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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 624/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia
i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici 2012
256-00019/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 04.05.2017, DSPC-C 999

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 30
de març i 4 de maig de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades
pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici 2012 (tram. 256-00019/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 18/2016, sobre el
Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici
2012.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l’exercici
2012, i atendre les seves conclusions sense perjudicar els drets retributius dels funcionaris.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 625/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana,
corresponent als exercicis 2012 i 2013
256-00021/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 04.05.2017, DSPC-C 999

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 30
de març i 4 de maig de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades
pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis
2012 i 2013 (tram. 256-00021/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2016, sobre
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013.
1.10. Acords i resolucions
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b) Enviar les conclusions de l’Informe de fiscalització a la Intervenció General de
la Generalitat, sobretot pel que fa a les subvencions, per tal que prengui les mesures
de control necessàries per a fiscalitzar millor la despesa.
c) Presentar-li, a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en el termini de tres
mesos i per mitjà de l’empresa ACCIÓ, un informe amb les mesures adoptades per
a resoldre les deficiències i irregularitats detectades en l’Informe de fiscalització.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 626/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la
representativitat de les organitzacions professionals agràries a
Catalunya, del 2016
256-00023/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 9, 04.05.2017, DSPC-C 999

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 30
de març i 4 de maig de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades
pels grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016 (tram. 256-00023/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 27/2016, sobre les
eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals
agràries a Catalunya, del 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas
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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 sobre les voluntats digitals i de modificació dels
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia

La Ponència de la Comissió de Justícia, nomenada el dia 30 de març de 2017 i
integrada pels diputats Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans;
Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa,
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Benet Salellas i Vilar, del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i Jordi Orobitg
i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; que n’ha estat designat ponent relator,
de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del Parlament, s’ha
reunit al Palau del Parlament els dies 11 i 16 de maig. Han assessorat la Ponència la
lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte i l’assessor lingüístic Joan Fibla i Sancho i
l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.
Després d’estudiar el Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya i les esmenes presentades,
d’acord amb el que disposa l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:
Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres
segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 200-00024/11)
Capítol 1. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família
TEXT PRESENTAT

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat

Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns
nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 2222 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la persona a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui
comptes actius.
3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut patrimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.

3.01.01. Projectes de llei
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4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les voluntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pugui
participar en l’adopció de les mesures de protecció.
5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.»
ESMENES PRESENTADES

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

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns nous
apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 222-2 que
queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la persona a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui
comptes actius.
3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut patrimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.
4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les voluntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pugui
participar en l’adopció de les mesures de protecció.
5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.
7. El poder preventiu establert en aquest article també és d’aplicació a les voluntats digitals.»

3.01.01. Projectes de llei

8

BOPC 413
18 de maig de 2017

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació a l’article 1

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya i s’incorpora un nou apartat 4. L’article 222-2 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.
4. El poderdant pot establir la gestió de les seves voluntats digitals i llur abast
perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, l’apoderat actuï davant dels
prestadors de serveis digitals amb els qui el poderdant tingui comptes actius a fi de
gestionar-los i, si és el cas, sol·licitar-ne la cancel·lació. En la mesura que sigui possible, el poderdant també ha de poder conèixer i participar en les decisions sobre els
comptes actius que hagi d’adoptar l’apoderat.»
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació de l’article 1 que queda redactat de la manera següent

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi Civil de Catalunya amb la incorporació de
tres nous paràgrafs. L’article 222-2 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot establir que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
3. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la persona a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui
comptes actius.
4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les voluntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i pugui participar en l’adopció de les mesures de protecció.
5. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals, l’apoderat pot comunicar als
prestadors de serveis digitals la pèrdua sobrevinguda de capacitat de la persona i
sol·licitar la cancel·lació dels comptes actius, inclosos els que tinguin contingut patrimonial si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.
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6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.»
Esmena 4
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 1 que passa a tenir el següent redactat

Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya amb la incorporació d’uns
nous apartats 2, 3 i 4, i els apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 5 i 6. L’article 2222 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura pública perquè
tingui cura de llurs interessos.
2. El poderdant pot establir les seves voluntats digitals, i determinar l’abast de la
gestió dins del poder, perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat, la persona a qui designi actuï davant dels prestadors digitals amb els qui el poderdant tingui
comptes actius.
3. Si no hi ha manifestació de voluntats digitals que s’oposi, l’apoderat podrà
exercir, en el millor interès del poderdant, davant els prestadors de serveis digitals
les facultats d’administració ordinària i excepcionalment les facultats disposició patrimonial extraordinària si, en aquest darrer cas, obté autorització judicial.
4. En la mesura que sigui possible, la persona designada per executar les voluntats digitals o l’apoderat han de garantir que el poderdant tingui coneixement i
pugui participar en l’adopció de les mesures de protecció. En tot cas, el poderdant
haurà de retre comptes davant autoritat judicial de la mateixa manera i abasta que
un tutor.
5. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
6. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 1 (GP Socialista),
2 (GP de Junts pel Sí) i 3 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i el text del projecte amb
la redacció següent:
Article 1. Voluntats digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat

Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya i s’incorpora
un nou apartat 4. L’article 222-2 queda redactat de la manera següent:
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una malaltia
o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura.
2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament,
o be establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder.
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta
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l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes
per les quals s’extingeix el poder.
3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat
judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar
l’extinció del poder.
4. El poderdant pot establir la gestió de les seves voluntats digitals i llur abast
perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, l’apoderat actuï davant dels
prestadors de serveis digitals amb els qui el poderdant tingui comptes actius a fi de
gestionar-los i, si és el cas, sol·licitar-ne la cancel·lació. En la mesura que sigui possible, el poderdant també ha de poder conèixer i participar en les decisions sobre els
comptes actius que hagi d’adoptar l’apoderat.»

TEXT PRESENTAT

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals

Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar
mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El
tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets.
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats sempre
que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació i d’addició a l’article 2

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar
mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que , amb finalitat educativa,
el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte
a la seva dignitat i integritat física i psíquica.
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-lo dels riscos que en puguin
derivar. Els tutors poden promoure les mesures adequades i oportunes també davant
dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels
comptes actius dels tutelats sempre que hi hagi un risc clar per a llur salut física o
mental i havent-los escoltat prèviament.
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4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.»
Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 2 que passa a tenir el següent redactat

Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar
mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a la seva dignitat. El
tutor no li pot imposar sancions humiliants ni que atemptin contra els seus drets.
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar.
Els tutors poden, en el millor interès dels tutelats, promoure les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals.
Els tutors podran exercir en nom del tutelat, les facultats d’administració ordinària i excepcionalment les facultats disposició patrimonial extraordinària si, en
aquest darrer cas, obté autorització judicial. En tot cas, es presumirà que un acte o
negoci requereix de l’exercici de facultats de disposició patrimonial extraordinària
quan comporti la formalització, novació o terminació de relacions jurídiques o el
gravamen o disposició d’actius amb afectació d’almenys d’un setanta cinc per cent
del patrimoni total del tutelat. No obstant, no serà necessària l’autorització judicial
quan l’acte o negoci jurídic no comporti un increment del risc de pèrdua patrimonial
o del risc d’actuació en perjudici del tutelat.
Sempre que sigui en interès del tutelat i la urgència o necessitat de l’actuació ho
requereixi, el tutor podrà exercir els drets accés, rectificació i oposició de les dades
personals del menor.
Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà
instar el dret de cancel·lació.
No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de
dades personals, el tutor estarà autoritzar per exercir els drets i facultats relatius a
les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a la realització d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui autoritzat
legal o judicialment a actuar en nom del tutelat.
4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.»
Apartat 3
Esmena 7
GP Socialista (2)
De supressió

Es modifica l’article 2, amb la redacció següent:
Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals
Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:

3.01.01. Projectes de llei

12

BOPC 413
18 de maig de 2017

«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
[...]
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats sempre
que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
[...]»
Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya que és
modificat per l’article 2 del present projecte de llei

3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada i protegir-lo dels riscos que en puguin derivar. Els tutors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels tutelats sempre
que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 5 (GP de Junts pel
Sí), 7 (GP Socialista) i 8 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i el text del projecte amb
la redacció següent:
Article 2. Presència dels tutelats en entorns digitals

Es modifica l’apartat 2 de l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’incorporen dos nous apartats, el 3 i el 4, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar
mútuament.
2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que, amb finalitat educativa,
el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte
a la seva dignitat i integritat física i psíquica.
3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat als entorns digitals resulti
apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-lo dels riscos que en puguin
derivar. Els tutors poden promoure les mesures adequades i oportunes també davant
dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, instar-los a suspendre provisionalment l’accés dels tutelats a llurs comptes actius, sempre que hi hagi un risc clar,
immediat i greu per a llur salut física o mental, i havent-los escoltat prèviament.
L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar acompanyat per l’informe
del facultatiu on es constati l’existència d’aquest risc. La suspensió de l’accés resta
sense efectes en el termini de 3 mesos des que s’hagi adoptat, tret que sigui ratificada per l’autoritat judicial.
4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3, els tutors poden sol·licitar
l’assistència dels poders públics.
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TEXT PRESENTAT

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.
5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 9
GP Socialista (3)
De supressió

Es modifica l’article 3 amb la redacció següent:
Article 3. Presència dels fills en entorns digitals
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.
5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
3.01.01. Projectes de llei

14

BOPC 413
18 de maig de 2017

i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
Esmena 10
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició a l’article 3

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals
Es modifica l’apartat 4 i s’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, i l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma
que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
4. Els progenitors poden corregir els fills, amb finalitat educativa, en potestat
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat
i integritat física i psíquica.
5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
Esmena 11
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 3 que passa a tenir el següent redactat

Article 3. Presència dels fills en entorns digitals
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma que l’article queda
redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills 1.
Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili
familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
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4. Els progenitors poden corregir els fills en potestat d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat.
5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar.
Sempre que sigui en interès dels fills i la urgència o necessitat de l’actuació ho
requereixi, els progenitors podran exercir els drets accés, rectificació i oposició de
les dades personals del menor.
Excepcionalment i, en tot cas, amb autorització judicial prèvia el tutor podrà
instar el dret de cancel·lació.
No obstant l’anterior i de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de
dades personals, els progenitors estaran autoritzar per exercir els drets i facultats
relatius a les dades personals dels menors que siguin estrictament necessàries per a
la realització d’actes i negocis jurídics convencionals o legals pels quals estigui autoritzat legal o judicialment a actuar en nom dels fills.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»
Apartat 5
Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De supressió a l’apartat 5 de l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya que és
modificat per l’article 3 del present projecte de llei

5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels
riscos que en puguin derivar. Amb aquesta finalitat, els progenitors poden promoure
les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals
i, entre d’altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills sempre que
hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental i havent-los escoltat prèviament.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 9 (GP Socialista),
10 (GP de Junts pel Sí) i 12 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i el text del projecte
amb la redacció següent:
Article 3. Presència dels fills en entorns digitals

Es modifica l’apartat 4 i s’afegeix un nou apartat 5 a l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, l’anterior apartat 5 es modifica i passa a ser l’apartat 6, de forma
que l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura
dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels fills i de representar-los.
2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una manera
suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del domicili familiar.
3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre estan
en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar conductes indignes o delictives.
4. Els progenitors, amb finalitat educativa, poden corregir els fills en potestat
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat
i integritat física i psíquica.
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5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència del fill en potestat en entorns
digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-lo dels riscos
que en puguin derivar. Els progenitors poden promoure les mesures adequades i
oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, instar-los
a suspendre provisionalment l’accés dels fills a llurs comptes actius sempre que hi
hagi un risc clar, immediat i greu per a llur salut física o mental i havent-los escoltat
prèviament. L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar acompanyat
per l’informe del facultatiu on es constati l’existència d’aquest risc. La suspensió de
l’accés resta sense efectes en el termini de 3 mesos des que s’hagi adoptat, tret que
sigui ratificada per l’autoritat judicial.
6. Als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5, els progenitors poden sol·
licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció dels poders públics.»

TEXT PRESENTAT

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals

S’incorpora una nova lletra l a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als
actes següents:
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se
en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.
b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi,
amb l’excepció de les redempcions de censos.
c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització,
però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni
per a alienar els drets de subscripció preferent.
d) Renunciar a crèdits.
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi
per a finançar l’adquisició d’un bé.
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze
anys.
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de
les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir
aquestes societats.
j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades
amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.
k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals
que tinguin un contingut patrimonial.
2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.
3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.»
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 13
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició al títol de l’article 4

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals pel tutor i l’administrador patrimonial
Esmena 14
GP de Ciutadans (4)
De modificació de l’article 4 que resta redactat de la següent manera:

Article 4. Cancel·lació de comptes digitals
S’incorpora una nova lletra l) a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de
Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als
actes següents:
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual
i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en
un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.
b) Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra a o renunciar-hi,
amb l’excepció de les redempcions de censos.
c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització,
però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
d) Renunciar a crèdits.
e) Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
f) Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi
per a finançar l’adquisició d’un bé.
g) Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze
anys.
h) Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
i) Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de
les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir
aquestes societats.
j) Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.
k) Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.
l) exercir els drets accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals del tutelat o administrat excepte quan per urgència i en interès exclusiu del menor sigui necessari o quan aquests siguin necessaris per l’efectivitat d’actes o negocis
jurídics pels quals estiguin prèviament autoritzats per la llei o judicialment.
2. No cal l’autorització judicial amb relació als béns adquirits per donació o a
títol successori si el donant o el causant l’han exclosa expressament.
3. El tutor i l’administrador patrimonial no poden sotmetre a arbitratge les qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència l’apartat 1.»
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Apartat 4, lletra l
Esmena 15
GP Socialista (4)
De modificació de l’article 4, amb la redacció següent:

«Article 4. Cancel·lació de comptes digitals
[...]
Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
[...]
l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals
que tinguin un contingut patrimonial significatiu.
Mitjançant disposició reglamentària es definirà què cal entendre per contingut
patrimonial significatiu.
[...]»
Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
D’addició d’un incís a la nova lletra l de l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi
civil de Catalunya incorporada per l’article 4 del present projecte de llei

l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals
que tinguin un contingut patrimonial significatiu.
Addició de nous articles
Esmena 17
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. Cancel·lació de comptes digitals a instància de la Generalitat de
Catalunya
Quan es tingui constància per part de la Generalitat de Catalunya que un compte
digital del qual el seu usuari principal actuï físicament des de Catalunya és utilitzat
com a eina d’assetjament escolar, masclista, homòfob o racista, podrà sol·licitar autorització judicial per procedir a la seva cancel·lació.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 13 (GP de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent) i el títol del text del projecte amb la
redacció següent:
Article 4. Cancel·lació de comptes digitals a instància del tutor i
l’administrador patrimonial

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 15 (GP Socialista)
i 16 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i la lletra l del projecte amb la redacció següent:
l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals,
sense perjudici de la facultat de instar-ne la suspensió provisional en els termes de
l’article 222-36.
La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 15 (GP Socialista)
i 16 (GP de Catalunya Sí que es Pot) d’addició d’un nou article 4 bis amb la redacció següent:
Article 4 bis. Cancel·lació de comptes digitals a instància dels
progenitors

S’afegeix una nova lletra k a l’apartat 1 de l’article 236-27 del Codi civil de Catalunya amb la redacció següent:
Article 236-27. Actes que requereixen autorització judicial
1. Els progenitors o, si escau, l’administrador especial, amb relació als béns o els
drets dels fills, necessiten autorització judicial per als actes següents:
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[...]
k) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals,
sense perjudici de la facultat d’instar-ne la suspensió provisional en els termes de
l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya.

Capítol 2. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les successions
TEXT PRESENTAT

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort

S’incorpora un article nou al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
1. Les voluntats digitals en cas de mort són les disposicions que estableix una
persona perquè, després de la seva mort, l’hereu, el legatari, el marmessor, l’administrador de l’herència o la persona designada per executar-les actuï davant dels
prestadors de serveis digitals amb els qui el causant hi tingui comptes actius.
2. En les voluntats digitals en cas de mort, el causant pot disposar del contingut i
l’abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar, com ara, que la persona designada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:
a) comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció;
b) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes
actius;
c) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars
de comptes actius, i, si escau, que se li lliuri una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors.
3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:
a) testament, codicil o memòries testamentàries;
b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que
s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats digitals.
4. Les voluntats digitals es poden modificar i revocar en qualsevol moment.
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, el legatari,
el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les accions previstes
en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el
causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que
aquests prestadors tinguin en vigor.
6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP Socialista (5)
De modificació de l’article 5, amb la redacció següent

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
S’incorpora un article nou al capítol l del títol l del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
[...]
4. Les voluntats digitals es poden modificar i revocar en qualsevol moment.
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5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu o, el legatari,
el marmessor universal, si s’escau, o l’administrador de l’herència poden executar
les accions previstes en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb
els contractes que el causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o
amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor. En qualsevol cas, les despeses originades per l’execució de les voluntats digitals aniran a càrrec del muntant
de l’actiu hereditari.
6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris»
Esmena 19
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i supressió a l’article 5

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
S’incorpora un article nou al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
1. Les voluntats digitals en cas de mort són les disposicions que estableix una
persona perquè, després de la seva mort, l’hereu, el legatari, el marmessor, l’administrador de l’herència o la persona designada per executar-les actuï davant dels
prestadors de serveis digitals amb els qui el causant hi tingui comptes actius.
2. En les voluntats digitals en cas de mort, el causant pot disposar del contingut i
l’abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar, com ara, que la persona designada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:
a) comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció;
b) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes
actius;
c) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars
de comptes actius, i, si escau, que se li lliuri una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors.
3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:
a) testament, codicil o memòries testamentàries;
b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que
s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats digitals.
4. El document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol moment i no produeix efectes si hi ha disposicions d’última voluntat.
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, o, si escau, el
marmessor, pot executar les accions previstes en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor.
6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.»
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Apartat 2
Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 2 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil
de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

d) excepte que el causant no ho hagi disposat expressament en les seves voluntats digitals, la persona designada per executar-les no podrà tenir accés al contingut de les comunicacions i continguts dels arxius digitals que hagi generat en vida
el causant.
Apartat 3
Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot (6)
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi
civil de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que
s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.
Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot (7)
D’addició d’una nova lletra c a l’apartat 3 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil
de Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

c) en els supòsits que les voluntats digitals tinguin de manera expressa o implícita un contingut patrimonial significatiu, s’hauran d’ordenar de manera obligatòria
mitjançant escriptura pública.
Apartat 5
Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 5.5

Article 5. Voluntats digitals en cas de mort
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, el legatari,
el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les accions previstes
en les lletres a, b i c de l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el
causant hagi subscrit amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que
aquests prestadors tinguin en vigor. En aquests supòsits només procedirà l’entrega
d’arxius que continguin informació i imatge personal quan aquests hagin estat publicats. De cap manera, quan no s’hagin expressat voluntats digitals no s’entregarà
a l’hereu, legatari, el marmessor o l’administrador els continguts exclusivament privats arxivats en operadors digitals.
Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot (8)
De supressió i addició a l’apartat 5 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil de
Catalunya per l’article 5 del present projecte de llei

5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals de manera expressa,
l’hereu, el legatari, el marmessor o l’administrador de l’herència i en el seu defecte l’hereu o legatari poden executar les accions previstes en les lletres a, b i c de
l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit
amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors
tinguin en vigor.
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Apartat 6
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot (9)
De supressió de l’apartat 6 de l’article 411-10 incorporat al Codi civil de Catalunya
per l’article 5 del present projecte de llei

6. En el supòsit que la persona atorgant de les voluntats digitals o la persona designada per a la seva execució tinguin la capacitat modificada judicialment, s’ha de
garantir que es tingui en compte la seva voluntat i la seva participació en la presa de
decisions per mitjà dels mecanismes o suports necessaris.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 18 (GP Socialista),
19 (GP de Junts pel Sí), 20 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i 25 (GP de Catalunya
Sí que es Pot) amb la redacció següent:
Article 5. Voluntats digitals en cas de mort

S’incorpora un article nou al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
1. Les voluntats digitals en cas de mort són les disposicions que estableix una
persona .perquè, després de la seva mort, l’hereu o el marmessor universal, si n’hi
ha, o la persona designada per executar-les actuï davant dels prestadors de serveis
digitals amb els qui el causant hi tingui comptes actius.
2. En les voluntats digitals en cas de mort, el causant pot disposar del contingut i
l’abast concret de l’encàrrec que es tracta d’executar, com ara, que la persona designada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents:
a) comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció;
b) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes
actius;
c) sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contractuals o que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars
de comptes actius, i, si escau, que se li lliuri una còpia dels arxius digitals que estiguin en els seus servidors.
3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents:
a) testament, codicil o memòries testamentàries;
b) si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que
s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats digitals.
4. El document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol moment i no produeix efectes si hi ha disposicions d’última voluntat.
5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu, o el marmessor universal, si n’hi ha, pot executar les accions previstes en les lletres a), b) i c) de
l’apartat 2 d’aquest article d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit
amb els prestadors de serveis digitals o amb les polítiques que aquests prestadors
tinguin en vigor.
6. Si el causant no ha previst altrament a les seves voluntats digitals, la persona a
qui correspon executar-les no pot tenir accés als continguts dels seus comptes i arxius digitals tret que obtingui l’autorització judicial corresponent.
7. Si el causant no ho ha previst altrament les despeses originades per l’execució
de les voluntats digitals van a càrrec del muntant de l’actiu hereditari.
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TEXT PRESENTAT

Article 6. Voluntats digitals en testament

S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 421-2 del Codi civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
«Article 421-2. Contingut del testament
1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d’un
o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.
2. El testament també pot contenir les voluntats digitals del causant i la designació d’una persona encarregada d’executar-les. A manca de designació, l’hereu, el
marmessor o l’administrador de l’herència poden executar les voluntats digitals o
encarregar-ne l’execució a una altra persona.»
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 7. Persona designada per executar les voluntats digitals

S’incorpora un article nou al capítol I del títol II del llibre quart del Codi civil de
Catalunya, amb el contingut següent:
«Article 421-24. Designació de la persona encarregada d’executar les voluntats
digitals del causant
1. La designació de la persona física o jurídica encarregada d’executar les voluntats digitals es pot fer en testament, en codicil o en memòria testamentària i, a
manca d’aquests instruments, en un document de voluntats digitals, el qual necessàriament ha d’especificar l’abast concret de la seva actuació. Aquest document s’ha
d’inscriure en el Registre de voluntats digitals.
2. L’atorgant pot fer constar la persona o persones físiques o jurídiques a les
quals desitja que es comuniqui l’existència de les voluntats digitals.»
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Mode relatiu a les voluntats digitals

Es modifica l’apartat 1 de l’article 428-1 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-1. Mode successori
1. El mode permet al causant imposar a l’hereu i al legatari, o a llurs substituts,
una càrrega, una destinació o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no
atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment, sense que redundi en profit directe de qui el pot demanar. El mode també pot consistir a imposar l’execució
de les voluntats digitals del causant.
2. Si el causant atribueix, a favor d’una persona o persones determinades, qualsevol dret diferent del de demanar el compliment del mode, s’entén que ha disposat
un llegat o una altra disposició per causa de mort, i no pas un mode, encara que el
causant empri aquesta expressió.
3. En cas de dubte sobre si el testador ha imposat una condició o un mode, o una
simple recomanació, es dona preferència, respectivament, al mode o a la recomanació.
4. Les normes dels llegats s’apliquen també als modes si llur naturalesa ho permet.»
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Compliment del mode

Es modifica l’apartat f de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes:
a) El marmessor.
b) L’hereu, respecte al mode imposat a altres partícips en l’herència.
c) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode.
d) El cohereu o col·legatari, respecte als modes imposats a tots o a determinats
cohereus i col·legataris.
e) Els òrgans administratius corresponents, les entitats assistencials i les fundacions i associacions interessades, respecte als modes amb finalitats d’interès general.
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la
persona designada per executar les voluntats digitals.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 26
GP de Junts pel Sí (6)
De supressió

Article 9. Compliment del mode
Es modifica l’apartat f) de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes:
a) El marmessor.
b) L’hereu, respecte al mode imposat a altres partícips en l’herència.
c) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode.
d) El cohereu o col·legatari, respecte als modes imposats a tots o a determinats
cohereus i col·legataris.
e) Els òrgans administratius corresponents, les entitats assistencials i les fundacions i associacions interessades, respecte als modes amb finalitats d’interès general.
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la
persona designada per executar les voluntats digitals.»
Lletra f
Esmena 27
GP Socialista (6)
De de supressió

Es modifica l’article 9, amb la redacció següent:
Article 9. Compliment del mode
Es modifica l’apartat f de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 428-2. Compliment del mode
Poden exigir el compliment dels modes:
[...]
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la
persona designada per executar les voluntats digitals.»

3.01.01. Projectes de llei

25

BOPC 413
18 de maig de 2017

Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot (10)

De supressió de la lletra f de l’article 428-2 del Codi civil de Catalunya modificat
per l’article 9 del present projecte de llei
f) Les persones que el testador hagi nomenat amb aquesta finalitat, inclosa la
persona designada per executar les voluntats digitals.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana les esmenes 26 (GP de Junts pel Sí), 27 (GP Socialista) i
28 (GP de Catalunya Sí que es Pot).

TEXT PRESENTAT

Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals

S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
amb el contingut següent:
«Disposició addicional tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre de voluntats digitals adscrit al departament competent en
matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
2. En el Registre de voluntats digitals s’inscriuen els documents de voluntats digitals.
3. L’accés al Registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop
mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents, sempre que
acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat
4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol·
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digitals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones
designades per a l’execució de les voluntats digitals.
5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, únicament poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució
de les voluntats digitals.
6. El Registre de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort d’un atorgant,
pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i addició a l’article 10

Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals
S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
amb el contingut següent:
«Disposició addicional Tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre de voluntats digitals adscrit al departament competent en
matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
2. En el Registre de voluntats digitals s’inscriuen els documents de voluntats digitals, els documents de voluntats testamentàries com testaments, codicils i memòri-
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es, els documents que continguin nomenaments tutelars no testamentaris i els poders
atorgats en cas d’incapacitat.
3. L’accés al Registre de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop
mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents. sempre que
acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat.
4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol·
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digitals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones
designades per a l’execució de les voluntats digitals.
5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, únicament poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució
de les voluntats digitals.
6. El Registre de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort d’un atorgant, pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones
designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
7. El Registre de voluntats inclou tres seccions: una secció amb l’antic Registre
de nomenaments tutelars no testamentaris i els poders atorgats en cas d’incapacitat,
una secció específica de voluntats digitals i una secció amb les voluntats testamentàries com testaments, codicils i memòries.
8. El Registre de voluntats establert per aquesta llei es coordinarà amb el Registre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia espanyol per tal de duplicar els
tràmits de la ciutadania fet que ha de comportar que les certificacions emeses per
ambdós registres continguin referència de tots els assentaments continguts en ambdós registres.
Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot (11)
D’addició d’un incís a la disposició addicional tercera incorporada al Codi civil de
Catalunya per l’article 10 del present projecte de llei

Cada vegada que apareix la paraula registre a la nova disposició addicional tercera cal posar darrera la paraula electrònic.
Apartat 1
Esmena 31
GP Socialista (7)
D’addició

Es modifica l’article 10, amb la redacció següent:
«Article 10. Creació del Registre de voluntats digitals
S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
amb el contingut següent;
Disposició addicional tercera. Registre de voluntats digitals
1. Es crea el Registre electrònic de voluntats digitals adscrit al departament competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda
la competència.
[...]»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional entre les esmenes 30 (GP de Catalunya Sí que es Pot) i 31 (GP Socialista) i el text del projecte de llei amb la redacció
següent:
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Article 10. Creació del Registre electrònic de voluntats digitals

S’incorpora una disposició addicional al llibre quart del Codi civil de Catalunya,
amb el contingut següent:
«Disposició addicional tercera. Registre electrònic de voluntats digitals
1. Es crea el Registre electrònic de voluntats digitals, adscrit al departament
competent en matèria de dret civil, mitjançant el centre directiu que en tingui atribuïda la competència.
2. En el Registre electrònic de voluntats digitals s’inscriuen els documents de
voluntats digitals.
3. L’accés al Registre electrònic de voluntats digitals és reservat al titular atorgant i, un cop mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats següents,
sempre que acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat.
4. Un cop mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim poden sol·
licitar una certificació relativa a l’existència o no d’un document de voluntats digitals inscrit al Registre. A sol·licitud de la persona interessada, i si el causant no va
disposar altrament, la certificació es pot estendre a la identificació de les persones
designades per a l’execució de les voluntats digitals.
5. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les certificacions relatives al
contingut de les voluntats digitals inscrites al Registre, un cop mort el titular, únicament poden ésser sol·licitades i lliurades a les persones designades per a l’execució
de les voluntats digitals.
6. El Registre electrònic de voluntats digitals, en el supòsit que li consti la mort
d’un atorgant, pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les
persones designades per a la seva execució, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.»

TEXT PRESENTAT

Article 11. Ordenació del Registre de voluntats digitals

S’incorpora una disposició final al llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb
el contingut següent:
«Disposició final cinquena. Organització, funcionament i accés al Registre de
voluntats digitals
L’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals s’ha
d’establir per reglament.»
ESMENES PRESENTADES

Esmena 32
GP de Catalunya Sí que es Pot (12)
D’addició d’un incís a l’article 11 del present projecte de llei

Cada vegada que apareix la paraula registre a l’article 11 del present projecte de
llei cal posar darrera la paraula electrònic.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana un text transaccional entre l’esmena 32 (GP de Catalunya
Sí que es Pot) i el text del projecte amb la redacció següent:
Article 11. Ordenació del Registre electrònic de voluntats digitals

S’incorpora una disposició final al llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb
el contingut següent:
«Disposició final cinquena. Organització, funcionament i accés al Registre electrònic de voluntats digitals
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L’organització, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals s’ha d’establir per reglament.»

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions
referides a persones

En aquesta Llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’addició d’una disposició addicional primera amb la
redacció següent:
Disposició addicional primera. Mediació

Les controvèrsies que sorgeixen en aplicació d’aquesta llei, es poden sotmetre
a mediació entre les persones físiques o jurídiques afectades per tal d’arribar a un
acord. Amb la mateixa finalitat, l’autoritat judicial les pot remetre a una sessió informativa sobre mediació.
(L’actual disposició addicional única passa a ser la disposició addicional segona).

Disposicions finals
TEXT PRESENTAT

Primera. Desplegament reglamentari

S’habilita el conseller o consellera del departament competent en matèria de dret
civil per dur a terme el desplegament reglamentari, relatiu a l’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals, mitjançant l’ordre corresponent.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot (13)
D’addició d’un incís a la disposició final primera

Primera. Desplegament reglamentari
S’habilita el conseller o consellera del departament competent en matèria de dret
civil per dur a terme el desplegament reglamentari, relatiu a l’organització, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals, mitjançant l’ordre
corresponent.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 33 (GP de Catalunya Sí que es Pot).

TEXT PRESENTAT

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Preàmbul

Les persones utilitzen cada vegada amb més freqüència els entorns digitals per
desenvolupar les activitats de la seva vida personal i professional. Aquestes activitats generen una diversitat d’arxius que, un cop ha mort la persona, també constitueixen el seu llegat. De la mateixa manera, després de la mort poden romandre uns
drets i unes obligacions de naturalesa jurídica diversa sobre els diferents arxius que
hagi generat l’activitat duta a terme a través dels prestadors de serveis, respecte als
quals s’ha de decidir què cal fer. Sovint els contractes que se subscriuen amb els
prestadors de serveis digitals o les polítiques que aquests tenen en vigor no preveuen
què succeeix quan la persona mor o quan té la capacitat judicialment modificada i,
per tant, quin ha de ser el destí dels arxius digitals. La legislació vigent en matèria
de successions no dona resposta a aquestes qüestions. A més, en l’àmbit de les interaccions que es produeixen a la xarxa sovint ens trobem davant de drets de caràcter personalíssim que s’extingeixen amb la mort de la persona. Aquestes qüestions
i d’altres de relacionades han començat a generar inquietud en la ciutadania i tot fa
preveure que aquesta inquietud s’incrementarà a mesura que s’estengui l’ús i la presència de les persones a les xarxes socials i, en general, en els entorns digitals. Convé, doncs, establir unes normes que permetin determinar per a cada persona com
s’ha d’administrar el llegat relatiu a la seva activitat en els entorns digitals.
Per gestionar la petjada als entorns digitals quan la persona mor o quan té la
capacitat judicialment modificada i per evitar danys en altres drets o interessos tant
de la mateixa persona com de tercers, aquesta llei preveu que les persones poden
manifestar les seves voluntats digitals perquè l’hereu, el legatari, el marmessor, l’administrador, el tutor o la persona designada per executar-les actuïn davant els prestadors de serveis digitals després de la seva mort o en cas de tenir la capacitat judicialment modificada. Per mitjà d’aquestes voluntats digitals les persones poden
ordenar les accions que considerin més adients per facilitar, en cas de mort, que la
desaparició física i la pèrdua de personalitat que comporta s’estenguin igualment als
entorns digitals, contribuint a reduir el dolor de les persones que els sobrevisquin i
amb les qui tinguin vincles familiars, d’afecte o amistat, o bé que se’n perpetuï la
memòria amb la conservació dels elements que determinin en aquests entorns digitals o qualsevol altra solució que considerin adient en exercici de la llibertat civil
que els correspon en vida. Aquestes mateixes accions s’han de poder ordenar, quan
es gaudeix de plena capacitat d’actuar, per al supòsit que es produeixi una pèrdua
sobrevinguda d’aquesta capacitat.
És clar, també, que l’activitat digital de les persones menors d’edat pot afectar-ne
el desenvolupament i pot tenir repercussions negatives en el seu futur per la incapacitat de gestionar adequadament la seva presència als entorns digitals. Respecte de
les dades digitals dels menors d’edat, la llei faculta els qui tenen la potestat parental
i els tutors per tal que vetllin perquè la presència dels menors i els tutelats als entorns digitals resulti adequada i no els generi riscos. A aquest efecte, han de poder
promoure les mesures adequades i oportunes davant dels prestadors de serveis digitals i sol·licitar també, amb caràcter excepcional, l’assistència dels poders públics.
ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

II

Per donar resposta a aquestes qüestions, s’ha considerat necessari impulsar unes
disposicions que determinin la forma d’administrar la presència de les persones als
entorns digitals durant la seva minoria d’edat i en els supòsits de capacitat judicialment modificada i de mort.
La introducció d’aquestes novetats comporta la modificació del llibre segon i
del llibre quart del Codi civil de Catalunya i té la seva empara en l’article 129 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la
Constitució atribueix en tot cas a l’Estat.
D’una banda, es modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya per preveure
la possibilitat que la persona, en atorgar un poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat, pugui fixar qui s’encarregarà d’executar les seves voluntats digitals
així com establir l’abast de la gestió dins el poder.
Així mateix, es contempla també la facultat de vetlla dels progenitors i els tutors
dels menors d’edat perquè la presència d’aquests als entorns digitals resulti apropiada i no els generi riscos, de la mateixa manera que es preveu que els progenitors i
els tutors puguin promoure les mesures adequades i oportunes i sol·licitar l’assistència dels poders públics.
D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals en cas de mort per preveure que el testament, el codicil o les memòries testamentàries també poden contenir voluntats digitals i designar la persona encarregada d’executar-les. En cas que
no s’hagi designat ningú, s’estableix que l’hereu, el marmessor o l’administrador de
l’herència poden executar les voluntats digitals o bé encarregar l’execució a una altra persona.
Les voluntats digitals es poden ordenar no únicament a través de testament, codicil o memòries testamentàries, sinó que, a manca de disposicions d’última voluntat, també per mitjà d’un document de voluntats digitals que s’ha d’inscriure en el
Registre de voluntats digitals, un nou instrument registral de caràcter administratiu
que es crea amb l’objectiu de facilitar i incrementar les vies disponibles per les persones per deixar constància de llurs voluntats digitals.
De forma complementària es precisa que la designació de la persona encarregada
d’executar les voluntats digitals també es pot fer a través de tots els instruments que
es poden emprar per ordenar-les i es completa la regulació del mode successori del
llibre quart del Codi civil de Catalunya per incloure-hi l’execució de les voluntats
digitals del causant i el control del seu compliment.
Finalment, s’incorpora per mitjà d’una disposició addicional al llibre quart del
Codi civil de Catalunya la regulació bàsica del Registre de voluntats digitals on
s’han d’inscriure els documents de voluntats digitals i s’estableix el règim d’accés al
registre i l’emissió de certificacions. L’organització, el funcionament i l’accés al Registre de voluntats digitals s’ha d’establir per reglament, per la qual cosa es preveu
la corresponent habilitació per mitjà d’una disposició final.
Aquesta disposició s’empara igualment en l’article 129 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i també en l’article 150.b de l’Estatut, d’acord amb el qual correspon
a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva administració, la competència
exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.
La regulació proposada també té present l’article 53.1 de l’Estatut d’autonomia,
en virtut del qual els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat
de la informació i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la
informació, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el
laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones
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i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per
mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat
i actualització.
Es tenen presents, així mateix, els principis i les disposicions de la Convenció
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 21 d’abril de 2008, principis i disposicions que ja han estat objecte de recepció per part del Codi civil de Catalunya i
de les modificacions de què ha estat objecte a partir de l’aprovació de la Convenció
esmentada.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 34
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició d’un nou paràgraf al Preàmbul, a continuació del quart paràgraf de
l’apartat II

[...] i sol·licitar l’assistència dels poders públics.
En supòsits taxats –únicament si s’acredita que hi ha un risc clar per a la salut
física o mental dels menors d’edat–, s’habilita els progenitors i tutors per sol·licitar
la cancel·lació de llurs comptes actius, havent-los escoltat prèviament i sens perjudici de promoure’n la protecció pública a través dels procediments corresponents.
D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals [...]

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’esmena 34 (GP de Junts pel Sí).
Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Jordi Orobitg i Solé, Lorena Roldán Suárez, Rosa Maria Ibarra Ollé, Joan Coscubiela Conesa, Esperanza García González, Benet Salellas i Vilar

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les
municipalitzacions
202-00060/11
TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA I ACORD DE REDUCCIÓ DELS
TERMINIS

Sol·licitud: GP CUP-CC, GP JS (reg. 59308).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitada per una cinquena part dels diputats, del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí i del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017.
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3.01.10.

Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau
de Catalunya
221-00012/11
NORMES DE TRAMITACIÓ
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, d’acord
amb l’article 37.3.a del Reglament, i a la vista dels precedents, ha aprovat les següents
Normes de tramitació del Projecte de codi de conducta dels alts
càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya

1. La Mesa del Parlament, un cop rebut el Projecte de codi de conducta dels alts
càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya, n’ordena la publicació i, havent escoltat
la Junta de Portaveus, ordena que es trameti a la comissió que correspongui i que
s’obri un termini de set dies per a presentar-hi esmenes, objeccions o observacions
motivades. No es poden presentar esmenes a la totalitat amb text articulat alternatiu.
2. La comissió ha d’encomanar a una ponència formada per un o més membres
de la comissió la redacció d’un informe, a la vista del Projecte de codi i de les esmenes, objeccions i observacions presentades. Si no s’hi han presentat esmenes, objeccions o observacions, es passa directament al debat i la votació en comissió.
3. El debat i la votació de l’informe s’han d’ajustar al que estableix el Reglament
per al funcionament de les comissions.
4. La tramitació es clou amb l’aprovació per la comissió del Codi de conducta
dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ha d’ésser publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del
sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 59095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre el conflicte laboral de les treballadores del sector de
la restauració de l’Aeroport del Prat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
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Exposició de motius

El 31 de desembre del 2017 finalitza la concessió que té l’empresa Pansfood amb
AENA pel servei de la majoria d’establiments de restauració a l’Aeroport de Barcelona - El Prat. Es tracta de 22 punts de venda distribuïts entre la T-1 i la T-2 de l’aeroport. Aquesta concessió prové d’una concessió única existent des de l’any 1976 i
que des de llavors mai s’ha dividit, tot i que AENA ha tret fins a 5 noves licitacions
de nous establiments de restauració, al marge de la concessió majoritària.
El passat 10 de març, AENA va treure la nova licitació del servei i ha fragmentat
la concessió en 6 lots separats. A més, AENA ha augmentat el seu cànon respecte
a la concessió anterior. Quan va sortir a concurs demanava un mínim del 18% de
cànon variable, però en les noves concessions parteix d’un cànon del 27% mínim a
les pliques petites, i d’un 30% mínim de la facturació a les concessions més grans, i
exigeix la presència de franquícies i l’assumpció d’obres de remodelació amb l’augment de cost que suposarà per a l’empresa, o empreses, guanyadores.
Les experiències semblants que ja s’han viscut en altres aeroports gestionats per
AENA, fan preveure que l’augment d’exigències econòmiques a les noves empreses
operadores provocarà un empitjorament de les condicions laborals de les treballadores, aconseguides després de molts anys de lluites sindicals, i que la partició en
6 lots diferents debilitarà la capacitat d’organització i lluita sindical a l’hora de reclamar el manteniment dels seus drets i evitar la precarització dels llocs de treball.
El passat 7 d’abril, els treballadors del servei van fer una jornada de vaga i una
manifestació per reclamar el manteniment de la seves condicions laborals, la subrogació dels seus contractes i el manteniment del servei de restauració en un sol lot,
com fins ara.
Els interessos econòmics d’una empresa amb un 51% de capital públic, com és
AENA, i de les empreses licitadores no poden passar per davant dels drets socials
i laborals dels 400 treballadors del servei de restauració, uns drets que no queden
blindats en el plec de condicions actual del concurs.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya dona tot el seu suport a les reivindicacions de les
treballadores del sector de la restauració de l’Aeroport de Barcelona - El Prat afectades per la licitació que ha convocat AENA.
2. Instar el Govern de la Generalitat que intercedeixi, en la mesura de les seves
possibilitats, en la defensa dels drets laborals i de les reivindicacions de les treballadores de la restauració de l’Aeroport de Barcelona - El Prat afectades per la licitació
que ha convocat AENA.
3. Instar AENA i el Ministerio de Fomento a:
a. A adoptar les mesures necessàries per a la suspensió definitiva del concurs de
licitació de la restauració de l’Aeroport de Barcelona - El Prat i que es procedeixi a
una nova licitació que mantingui la unitat de la concessió.
b. A adoptar les mesures necessàries per garantir la subrogació de les treballadores, tal i com estableix l’Estatut dels Treballadors i l’Acord Laboral d’Àmbit Estatal
per el Sector d’Hostaleria.
c. Adoptar mesures en la licitació que no permetin ofertes d’empreses licitadores
per sota de la viabilitat empresarial contemplant la previsió de facturació i dels costos socials i laborals actuals.
4. Instar el Ministerio de Fomento a no considerar el servei de restauració a l’Aeroport de Barcelona - El Prat com un servei essencial a l’hora de justificar l’obligació
de serveis mínims en cas de convocatòria de vaga.
5. Traslladar aquests acords als sindicats UGT i CCOO de la Secció Sindical
d’Hosteleria, als representants sindicals dels treballadors del sector de la restauració
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de l’Aeroport de Barcelona - El Prat, al Govern de la Generalitat, al Ministerio de
Fomento i a la direcció d’AENA.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, a
Ripoll
250-01018/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC,
HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP
Reg. 59111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la Plana de la carretera de les Llosses (Sector SUD 7) a Ripoll, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El Baix Ripollès es caracteritza per una orografia força accidentada on el 70%
del sòl té un pendent superior al 30% i les poques planes es concentren als fons de
les valls. Al llarg del temps, moltes d’aquestes planes han estat transformades en els
seus usos amb ocupació industrial inclosa.
En aquest sentit, l’any 2011 el SIPAE (Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica) comptabilitzava un total de 29 polígons a la comarca del Ripollès, repartits en vuit municipis, i que ocupaven un total de 169,96 hectàrees. Molts
d’aquests espais industrials estan buits, en desús, o s’han quedat a mig urbanitzar
com és el cas del polígon de la plana de Niubó a Campdevànol o el de Rocafiguera
a Ripoll. En aquest sentit, Ripoll compta amb 51.111 m² de naus construïdes en desús, 27.000 m² de parcel·les lliures i 61.815 m² més qualificats com a zona industrial.
Davant d’aquesta situació d’abandonament, degradació i buidor de sòl industrial, es
fa palès que augmentar-lo és innecessari.
El 31 de març de 2015 l’Ajuntament de Ripoll va aprovar provisionalment una
modificació puntual del POUM (Modificació 11 Sector SUD 7-Carretera de les
Llosses) amb la intenció de promoure una reclassificació i requalificació de la plana
de la carretera de les Llosses reconvertint-la de sòl rústic no urbanitzable a sòl urbanitzable per a ús industrial i activitats econòmiques. Tot i així, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, al maig del 2015, desestimà l’aprovació definitiva
entenent que no es justificava l’actuació i demanà que es presentés l’estudi d’impacte
ambiental que mancava. Des d’aleshores l’Ajuntament de Ripoll ha continuat amb
l’interès per transformar la plana de conreus i de pastures en una zona industrial.
La plana de la carretera de les Llosses veu reconeguts els seus valors tant en el
propi POUM aprovat el 2008, que en preveu la seva preservació com a àrea de conreu i pastura, com en el Pla Territorial de les Comarques Gironines aprovat el 2010
que ho classifica com a sòl de protecció preventiva. A més, la plana de la carretera
de les Llosses està reconeguda com a hàbitat d’interès comunitari en ser una zona
3.10.25. Propostes de resolució
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catalogada com a prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana i esdevenir
un espai representatiu dels fons de vall i estar en regressió a causa dels canvis d’usos
del sòl de pastures a residencials o industrials. En aquest sentit, la catalogació de la
zona com a prats de dall és contemplada per la directiva 92/43/CEE del Consell de
21.05.1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
La pròpia configuració de la vall i la seva proximitat a la llera de la riera de
Les Llosses o de Sant Quintí, fa que presenti riscs d’inundació. En aquest sentit,
aquesta plana està inclosa com a àrea d’inundació geomorfològica a la cartografia
d’espais fluvials. Al pla INUNCAT, la conca de Les Llosses és considerada amb
perill d’inundació greu per temps de trànsit amb períodes de recurrència de 5 anys,
i perill entre greu i moderat per temps de trànsit amb períodes de recurrència de 50
anys. Un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua del 24.9.2014 ja indicava que els
terrenys que ocupa la plana són «potencialment inundables per crescudes extraordinàries de la riera de Les Llosses, segons determina l’estudi d’inundabilitat adjunt al
POUM». En aquest sentit, investigadores del Grup de recerca sobre riscos naturals
de la Universitat de Barcelona (Risknat) apunten que el risc d’inundació existeix, ja
que la situació hidrogeogràfica suggereix que la zona es susceptible de ser inundada
amb retorn de 100 anys (com a mínim una vegada cada 100 anys).
Tal com expressava el Conseller de Territori i Sostenibilitat en seu parlamentària
el 15 de gener de 2017: «[...] avui aproximadament el 70% de sòl classificat industrial
a Catalunya, resta per ocupar o desenvolupar [...] I en aquest sentit, el que hem de fer,
és aprofitar allò que tenim». Des d’aquest punt de vista, doncs, no sembla que promoure més sòl industrial en una comarca i municipi amb un excedent d’aquest tipus
de sòl sigui la manera més sensata i racional de transformar el territori.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Que es respecti la classificació de sòl no urbanitzable i la qualificació com àrea
de conreu i pastura al Sector SUD 7-Carretera de les Llosses tal com preveu el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll des de la seva aprovació l’any 2008.
2. Que es respectin les previsions del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines aprovat l’any 2010 per al sector esmentat en el punt 1 de la present moció,
en les que no s’hi preveu cap ocupació urbana.
3. Que s’insti l’Ajuntament de Ripoll a naturalitzar les antigues graveres i solars
en estat d’abandonament o degradats presents en el Sector SUD 7 per tal que s’integrin paisatgísticament al conjunt de la plana.
4. Que els ajuntaments del Ripollès i el Govern de la Generalitat facin conjuntament un pla d’ordenació i dinamització dels polígons actuals del Ripollès per afavorir la instal·lació d’activitat econòmica, promovent especialment l’economia social
i solidària, tot tenint en compte l’actual estoc de sòl industrial disponible però no
desenvolupat o el parc de naus buides actualment existent, i, si s’escau, plantejant la
possibilitat de desqualificar com a sòl industrial aquell que no sigui necessari.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC. Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC. Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP
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Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de foment de
les orquestres privades, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Un dels reptes de Catalunya pel que fa a l’àmbit de la Cultura és fomentar la
música clàssica perquè pugui arribar a tots els indrets i a totes les classes socials.
D’altra banda, cada cop tenim més joves amb talents i preparats que no troben sortides per la manca d’orquestres a Catalunya. Una de les maneres de poder incentivar
aquests aspectes és la col·laboració pública i privada.
El 95% del pressupost de Cultura recau sobre Barcelona i això deixa infrafinançat la resta del territori o és més difícil trobar públic per els espectacles de música
clàssica sinó és a preus molt competitius.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Mitjançant el Departament de Cultura, fomentar la col·laboració pública i privada de les orquestres i facilitar que puguin programar actuacions a grans equipaments com ara l’Auditori de Barcelona.
2. Mitjançant mesures de coordinació entre el Departament de Cultura i el Departament d’Economia, incentivar l’aportació d’empreses privades a les orquestres
apujant progressivament la desgravació.
3. Mitjançant el Departament de Cultura, destinar més recursos a les orquestres
de Catalunya als pressupostos 2018.
4. Mitjançant les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, destinar
més recursos a les orquestres de Catalunya.
5. Mitjançant les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, coordinar-se per tal realitzar una acció conjunta de foment de la música clàssica a tot el
territori.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 59169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
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ció sobre la violència en l’esport, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

L’esport és una disciplina bàsica a l’educació de la persona, i més concreta-ment
entre els més joves. I entenent que la pràctica esportiva ens ensenya a respectar
l’adversari, a treballar en equip, l’esforç de superació i ens ajuda a tenir bons hàbits
de vida, no podem tolerar que es donin amb la freqüència que s’estan donant alguns espectacles no desitjables dins del món de l’esport: en l’esport amateur veiem
agressions als àrbitres de qualsevol disciplina esportiva; baralles i agressions entre
equips; actituds agressives d’espectadors cap al contrari, àrbitres o afeccionats de
l’equip contrari; o, en categories inferiors, actituds de pares que no són el millor
exemple d’esportivitat ni de respecte entre rivals.
Entenem que l’esport ha de ser un exemple de bona convivència, vida saluda-ble
en la societat i de respecte al contrari; que molts esportistes professionals són un
exemple entre els més joves i són un mirall en el qual moltes vegades busquen referents en els seus comportaments.
També l’esport professional ha de ser un exemple d’esportivitat per a la pacificació entre aficions i de respecte part dels seus seguidors. I per tant, qualsevol comportament antiesportiu per part d’un professional de l’esport és condemnable i reprotxable públicament pel mal exemple que donen, no sola-ment als seus afeccionats, sinó
també al que és l’essència de l’esport i embruta el significat de què és l’esportivitat
en majúscules. I que aquests mals exemples poden arribar a influir negativament
en la conducta d’alguns participants de l’esport amateur i de les categories inferiors
amb els més joves.
És, també, responsabilitat de l’administració lluitar contra la violència en l’esport, potenciar l’esportivitat en totes les facetes de l’esport –sigui o no professional–
i potenciar la pràctica esportiva com a complement de la formació de la persona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar una campanya contra la
violència en l’esport, potenciant els bons usos i costums de la pràctica esportiva,
dirigida a:
1. Els pares i mares dels menors que practiquen esport federat d’algun tipus o
especialització.
2. Als més joves, potenciant l’esportivitat i el respecte al contrari.
3. Als que practiquen esport amateur en categories sènior.
4. Potenciar l’esport com a complement formatiu dels menors.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla3.10.25. Propostes de resolució
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ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la utilització sexista i
de reclam publicitari del cos de les dones al Trofeu Comte de Godó, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent:
Exposició de motius

L’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a l’aplicació efectiva
de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les administracions i els poders
públics de Catalunya han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i els obstacles en què es basen les desigualtats en la condició i la posició de les dones, que
condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen dones i homes en matèria política, econòmica, social i cultural.
Els últims esdeveniments succeïts amb les hostesses que treballaven al Trofeu
Comte de Godó, en què se’ls va obligar a treballar amb minifaldilla i màniga curta
amb condicions climatològiques adverses, han estat una clara utilització del cos de
la dona, que han deixat ben clara una situació laboral sexista.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir que en tots els esdeveniments esportius que es facin a Catalunya
compleixin la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
2. Aplicar les sancions previstes a la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en que les administracions públiques de Catalunya i els organismes i les entitats que en depenen han de denegar l’atorgament de subvencions,
beques o qualsevol altre tipus d’ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
3. Prohibir qualsevol acte esportiu, cultural o social en què es vulnerin els drets
de les dones, des del punt de vista de la utilització sexista i de reclam publicitari del
cos de les dones en particular.
4. Instar al Consell Nacional de les Dones de Catalunya a fer una proposta i recomanació específica per a tots els esdeveniments esportius organitzats a Catalunya
on quedin vinculades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere en els àmbits de la vestimenta.
5. Aplicar l’article 49 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives
de Catalunya i fer acomplir la prevenció, control i repressió de la discriminació per
raó de sexe en l’esport.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola
Sala i Badrinas, de Terrassa
250-01022/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre el projecte definitiu de l’escola Sala i Badrinas de Terrassa, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

La posada en marxa de l’Escola Sala i Badrinas, a la ciutat de Terrassa, és el
resultat d’una llarga reivindicació de l’Ajuntament i també de les entitats veïnals,
educatives i agents socials de la ciutat des de l’any 1977. Degut al creixement demogràfic sostingut del barri del Segle xx i del seu entorn, van aparèixer a la zona unes
necessitats concretes; llavors no existia cap centre educatiu que donés cobertura a
aquesta àrea de la ciutat i per això es van iniciar mobilitzacions que, amb el suport
del govern municipal, demanaven a la Generalitat la construcció d’un nou centre
d’Educació Primària públic al barri.
Després d’anys de reivindicacions, es va posar en marxa l’escola en uns terrenys
diferents dels cedits per l’ajuntament, en aquest cas dins del parc de Vallparadís, de
forma provisional en mòduls a l’espera de la nova construcció en els terrenys cedits
per l’ajuntament a l’antiga fàbrica Sala i Badrinas.
En aquests moments s’està implementant el quart curs de primària i la Generalitat preveu completar la etapa educativa fins a sisè amb mòduls, a més aquesta escola
té dues línies per curs, amb una preinscripció que supera l’oferta, alhora que té greus
mancances d’espai per realitzar la pràctica esportiva entre d’altres.
El fet d’executar el projecte de l’escola definitiva és doncs, una necessitat vital i
prioritària per a la ciutat de Terrassa. A més de comptar amb un nou centre d’ensenyament, la construcció també permetria millorar i dotar d’activitat un dels espais
infrautilitzats en aquests moments com és l’antiga fàbrica de Sala i Badrinas. La
construcció de l’escola permetria millorar també l’entorn d’aquesta fàbrica, a més
de seguir avançant en la millora de l’espai públic del barri.
Tan la direcció del centre com l’AMPA de l’escola fa molts anys que treballen
durament perquè l’escola Sala i Badrinas mantingui la qualitat educativa del centre
malgrat les mancances estructurals dels espais que ocupen.
Des de fa temps es reivindica des del món local la construcció de l’edifici definitiu de l’escola, un projecte que acumula massa retards i que, no obstant, és de vital
importància per garantir l’equitat i la cohesió social del territori així com el model
educatiu de la ciutat.
La indefinició de la nova construcció d’aquest centre educatiu i la manca de calendari pera l’elaboració d’un nou projecte per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya és la que ens porta a presentar aquesta moció per tal que
sigui elevada al Ple del Parlament.
Creiem que aquesta escola s’ha de garantir i executar amb la màxima celeritat
per a evitar més incertesa i els dubtes, i s’ha d’aconseguir disposar d’un calendari i
compromís ferm per part del Departament d’Ensenyament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar un calendari d’execució del projecte i la redacció de l’avantprojecte
de construcció de l’Escola Sala i Badrinas de Terrassa.
2. Assignar una partida pressupostària als pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2018 per a l’execució del projecte de construcció de l’Escola Sala i Badrinas
de Terrassa.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas,
diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici definitiu de
l’Escola La Serreta, de Santpedor
250-01023/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 59224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent
sobre la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola La Serreta de Santpedor (Bages), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament.
Exposició de motius

Enguany se celebra el desè aniversari de l’Escola La Serreta de Santpedor (Bages), la qual continua ubicada en mòduls prefabricats i no té cap previsió per a la
construcció de l’equipament definitiu. L’Ajuntament de Santpedor, mentre espera la
nova escola, paga 12.000 euros anuals pel lloguer dels terrenys on hi ha instal·lats
els barracons.
Després de 10 anys de provisionalitat, el director general de centres públics,
acompanyat del cap de departament d’ensenyament als serveis territorials de la Catalunya Central, s’han compromès davant el consistori, la direcció del centre i l’AMPA a fer els passos necessaris per adjudicar la redacció del projecte de construcció
de l’obra de la nova escola.
La Serreta es va inaugurar el setembre del 2007 amb una aula de P3 i actualment
disposa d’una línia de tots els nivells d’infantil i primària. L’Ajuntament ja té cedits
a la Generalitat uns terrenys per edificar-hi la nova escola.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Licitar, durant el 2017, el projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola La Serreta de Santpedor (Bages).
2) Incloure, en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018, la dotació pressupostària necessària perquè les obres de construcció del nou edifici de l’Escola La
Serreta de Santpedor (Bages), puguin començar durant l’any 2018.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la garantia de la seguretat dels usuaris
del Centre de Formació d’Adults Francesc Layret, de Barcelona
250-01024/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 59238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta
de resolución para garantizar la seguridad de los usuarios del Centre de Formació
3.10.25. Propostes de resolució
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d’adults Francesc Layret de Barcelona (Barcelonès), para que sea sustanciada ante
la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Centro de Formación de Adultos Francesc Layret se encuentra ubicado en el
distrito de Ciutat Vella de Barcelona, en la calle de Sant Pere Més Baix número 55,
en la 2ª planta del Palau Alòs, una antigua casa señorial cuya estructura data del siglo XVI, y que fue rehabilitada por el Ayuntamiento para usos sociales y públicos
entre 2010 y 2011.
Actualmente el Palau Alòs acoge la Escola Bressol Puigmal, el Casal de Joves
Palau Alòs y la escuela de adultos Francesc Layret.
El acceso a la escola bressol es independiente, pero el casal de joves y la escuela de adultos comparten la entrada principal del edificio, como acceso común a sus
espacios respectivos.
Según su propia página web, el casal Palau Alòs ofrece a jóvenes de entre 12
y 30 años, de lunes a domingo por las tardes, y martes y sábados también por las
mañanas, espacios donde poder estudiar, hacer trabajos en grupo, conectarse gratuitamente a internet y encontrar información y asesoramiento sobre formación, trabajo, vivienda, ocio, cultura, o salud.
Por su parte, la escuela Francesc Layret ofrece cursos para la obtención del título de Graduado Escolar, preparar el acceso al grado superior y a la universidad
(para mayores de 25 y 45 años), cursos sobre informática y varios idiomas: inglés,
castellano y catalán. Actualmente unos 500 adultos se encuentran matriculados en
la escuela.
La importancia de la función social desempeñada por el Casal de Joves y por el
Centro de Formación de Adultos es indiscutible. Tanto como la necesidad de que
las actividades de ambos centros, por compartir entrada y espacios de acceso, se
puedan llevar a cabo sin interferencias ni afecciones que impidan su correcto desarrollo.
Sin embargo, desde el Centro de Adultos se nos hacen llegar quejas por los frecuentes actos de vandalismo que llevan a cabo grupos de jóvenes concretos, conocidos como «chicos de la cola». Jóvenes que acceden sin autorización a la escuela
y cometen hurtos y otras acciones molestas para profesores y alumnos, además de
intimidar y molestar a los usuarios de la escuela en la entrada del Palau Alòs o en
los espacios comunes de acceso.
Hay que señalar que el Palau Alòs no tiene servicio de seguridad ni de conserjería para controlar el acceso al centro, tampoco cuenta con un protocolo o normas
básicas de convivencia y uso de los espacios comunes.
Desde la escuela de adultos se teme que los frecuentes episodios de inseguridad
y vandalismo hagan disminuir la matrícula en el centro, lo que sería un perjuicio
para los actuales usuarios y potenciales beneficiarios de los servicios y cursos de la
escuela.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantizar, a través del Consorcio de Educación y de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, un
servicio de seguridad o conserjería para el Palau Alòs, que pueda ejercer de forma
efectiva el control de acceso al edificio, y garantizar la seguridad y la tranquilidad
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de los diferentes usuarios y responsables del centro de formación de adultos Francesc Layret.
Palacio del Parlamento, 8 de mayo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada,
GP PPC

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Pla Estratègic de
Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument tècnic del
Govern que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per assolir els objectius de la política de serveis socials. L’elaboració del
primer Pla estratègic de serveis socials dona compliment a l’article 37 de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i es va aprovar el 3 d’agost de 2010
(Acord GOV/156/2010), i, el 23 de novembre de 2010, també es va aprovar el Pla
de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013 (Acord GOV/231/2010). El
Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013 es va estructurar entorn de cinc eixos
estratègics i cada eix es va desplegar mitjançant línies d’actuació i va significar una
bona eina de planificació que va abastar tot el sistema català de serveis socials i, en
especial, la Xarxa de serveis socials d’atenció pública. Les actuacions estratègiques
que conté són les que posteriorment han de desenvolupar, mitjançant la seva operativitat, els diferents agents del Sistema.
Catalunya no compta avui amb el II Pla Estratègic de Serveis Socials. Mitjançant l’acord GOV/93/2014, de 17 de juny, es va prorrogar el Pla Estratègic de Serveis
Socials 2010-2013, i el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010– 2013.
L’any 2015, el Govern va voler iniciar el II Pla Estratègic, i es va encarregar un
informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya, publicat l’any 2016, i unes
indicacions per tal de formar part del procés de participació per elaborar-ho. Un
procés que hores d’ara no funciona i que ha portat a Catalunya a estar des de l’any
2013, sense un Pla Estratègic de Serveis Social fidel a la realitat de cada moment,
molt necessari per adaptar-se en un moment en què els Serveis Socials han patit un
increment molt significatiu d’usuaris davant una situació de crisi molt destacada.
Prorrogar el Pla Estratègic 2010-2013 no és la solució, com tampoc anunciar un
nou pla el 2015 i, hores d’ara, l’any 2017, no tenir-ho enllestit.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer arribar als Grups Parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe amb
els treballs realitzats des del 2015 fins la data d’aprovació d’aquesta proposta de resolució en relació al II Pla Estratègic de Serveis Socials, incloent la informació sobre
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el procés participatiu que s’estigui portant a terme (entitats i col·lectius participants,
resultat de les reunions).
2. Presentar en seu parlamentària, durant el tercer trimestre de l’any 2017, el
II Pla Estratègic de Serveis Socials 2017-2020.
Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de
la dieta sense gluten
250-01026/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense gluten, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent:
Exposició de motius

Existeixen diverses patologies relacionades amb la ingesta de gluten, una proteïna present en molts cereals, com el blat, l’ordi, el sègol, la civada no certificada
sense gluten; entre altres.
La malaltia celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter
permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten
que provoca una atrofia de les vellositats de l’intestí prim que afecta a la capacitat
d’absorbir els nutrients dels aliments. Els riscos d’una celiaquia no tractada són: infertilitat / avortaments de repetició, osteoporosis prematura, afectacions neuronals,
càncers gàstrics, problemes de desenvolupament en infants, hipotiroïdisme, insuficiència pancreàtica, entre d’altres.
A més de la celiaquia, també trobem persones amb sensibilitat al gluten no celíaca (SGNC), es tracta de pacients en els que hi ha evidència de que la patologia que
pateixen és provocada per la ingesta de gluten, però als quals se’ls hi ha descartat
prèviament que siguin celíacs o que tinguin al·lèrgia al gluten.
En darrera instància, trobem també doncs els al·lèrgics al gluten, aquesta patologia és menys comú i cal distingir-la bé de les dues anteriors. Quan diem que una
persona és al·lèrgica als cereals que contenen gluten volem dir que el seu sistema
immunitari reacciona espectacularment en un intent de protegir el cos d’aquesta
proteïna que considera agressora (al·lergen), i produeix anticossos específics contra
aquesta, sense necessitat de que arribi a l’intestí. A la vegada, també s’activen unes
determinades cèl·lules del cos alliberant histamina i altres substàncies químiques
que produeixen inflamació, picor, mocs, tos o trastorns respiratoris.
Tot i ser patologies diferents, l’únic tractament per a totes elles és el seguiment
d’una Dieta Sense Gluten (DSG) estricta durant tota la vida en la qual, a més dels
aliments, és necessari prestar especial atenció a la contaminació creuada, procés pel
qual un aliment que no conté gluten inicialment ho incorpora per contacte amb un
aliment, superfície o utensili que sí que el conté.
Es calcula que la prevalença de la celiaquia a Catalunya està a l’entorn de l’1%
de la població, la sensibilitat al gluten no celíaca del 6% de la població i de l’al·lèrgia al gluten del 0.5%. És a dir un 7% de la població catalana hauria de seguir una
3.10.25. Propostes de resolució

44

BOPC 413
18 de maig de 2017

dieta sense gluten per prescripció mèdica. A més a més, cal tenir en compte que a
Catalunya la tassa d’infradiagnosi de la celiaquia i de la SGNC es situa en xifres de
més del 80%.
Davant d’aquesta realitat el nombre de productes sense gluten comercialitzats
ha augmentat, essent freqüent trobar-los pràcticament a totes les grans superfícies i
supermercats.
Aquest fet, que a priori és evidentment positiu pel col·lectiu afectat, ha fet també
que molta gent, que desconeix la malaltia, confongui aquests productes amb productes per fer dieta, al punt que des de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària
de Catalunya (AIFICC), el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT), així com des de l’Associació Celíacs de Catalunya, s’està alertant de
l’augment de persones, sobre tot joves, que cada cop més segueixen una dieta sense
gluten malgrat no patir cap patologia relacionada amb la ingesta de gluten, amb la
intenció d’aprimar-se, incrementar el seu rendiment esportiu o simplement perquè
pensen que és més saludable.
Tant des del CODINUCAT com des l’Associació Celíacs de Catalunya s’informen dels riscos de seguir una dieta a base de productes processats sense gluten, dieta que en cap cas és més saludable ni tampoc serveix per aprimar-se (els productes
sense gluten contenen més sodi i més greixos saturats que els seus equivalents al
mercat amb gluten).
Des de l’Associació Celíacs de Catalunya avisen de que aquesta moda pot arribar
a ser perjudicial per aquelles persones que sí pateixen celiaquia, al·lèrgia o sensibilitat al gluten; atès que es corre el risc de banalitzar la malaltia, amb els perjudicis
que això comportaria, i insisteixen en que es recomana la retirada del gluten només
sota prescripció mèdica per tal d’evitar falsos negatius en el diagnòstic de les patologies relacionades amb aquesta proteïna.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa
una campanya d’informació i divulgació per donar a conèixer les patologies relacionades amb la ingesta de gluten i les mesures que cal prendre a l’hora de comprar
els aliments i preparar-los per evitar la contaminació creuada; informant, sobre tot
entre els joves, de les diferències entre la dieta sense gluten i la resta de dietes considerades d’aprimament o venudes com «saludables», insistint en què la dieta sense
gluten no té cap benefici especial en aquelles persones que no pateixen cap patologia
relacionada amb la ingesta d’aquesta proteïna i dels riscos que suposa adherir-s’hi
sense prescripció mèdica.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 59322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat, Natàlia Figueras
i Pagès, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
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resolució sobre la carretera N-II a la Selva, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El desdoblament de la carretera nacional A-2, al seu pas per les comarques de
Girona, és una de les principals reivindicacions i necessitats d’aquest territori.
Entre els trams que sempre s’havia previst desdoblar s’hi inclou el de Maçanet de
la Selva - Tordera. Fins i tot les obres per a fer aquest desdoblament van ser iniciades
i paralitzades posteriorment.
De manera sorprenent, el Ministerio de Fomento va acordar i informar que es
replantejava l’execució d’aquest tram amb l’argument que «deixava de complir la
funció de tram de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, atès que el març de 2010 es va
cedir al titularitat de la carretera N-II entre Montgat i Tordera a la Generalitat de
Catalunya».
En aquest anunci, publicat en el BOE núm. 231 de 25 de setembre de 2012, el
Ministerio de Fomento també invocava l’Ordre FOM/3317/2010 de mesures sobre
eficiència en l’execució d’obres públiques.
Els dos arguments són absolutament fal·laços.
Deixar de costat el tram Tordera-Maçanet de la Selva suposa desconnectar tota
la població que utilitza la N-II i deixar-la sense connexió mitjançant autovia a l’autopista del Mediterrani AP-7; deixant les comarques de Barcelona sense connexió
mitjançant autovia fins a les comarques gironines i la frontera francesa i, en definitiva, causant un greu perjudici a aquesta població amb el manteniment d’un tram
de N-II perillós –per més pedaços que s’hi realitzin– i pel que circulen diàriament
nombrosos vehicles. Cal destacar que el tram comprés per les poblacions com Lloret, Blanes, Palafolls, Malgrat i Tordera és un territori amb una elevada densitat poblacional i el no desdoblament d’aquest tram podria provocar greus problemes de
circulació entre aquestes poblacions i altres.
En qualsevol dels casos el Ministerio no pot fer ús de la cessió del tram de la
N-II entre Tordera i Montgat per a justificar la no execució del desdoblament. El
protocol de cessió ho va ser per a millorar els trams urbans de la N-II al seu pas pel
Maresme, però no per a deixar de donar prioritat al desdoblament d’una de les principals carreteres del nostre país.
La importància del tram Tordera-Maçanet queda suficientment acreditada pels
més de 20.000 vehicles diaris comptabilitzats, que superen amb escreix el volum de
trànsit comprovat en altres llocs de la península o s’han construït autovies.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
– Exigir al Ministerio de Fomento que reafirmi el caràcter estratègic de l’autovia
A-2 entre Maçanet de la Selva i Tordera, deixant sense efecte la resolució publicada
el 25 de setembre de 2012 i, assumint de nou la necessitat de la seva duplicació, tot
ordenant la continuïtat a les obres de la mateixa
– En el cas que el Ministeri no dugui a terme la continuïtat de les obres, es traspassi al Govern de la Generalitat la competència sobre la via i els recursos necessaris per l’acabament de la seva duplicació.
Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, Natàlia Figueras i Pagès,
diputats, GP JS
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Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en
l’horitzó del 2050
250-01028/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 59323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Ferran Civit Martí, diputat, Meritxell Roigé i
Pedrola, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la transició energètica garantint la democratització de l’energia en un
model 100% renovable en l’horitzó del 2050, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica, aprovat pel Govern català el
passat gener, estableix com a objectiu assolir un sistema energètic català 100% renovable en l’horitzó 2050 si és possible tècnicament, econòmicament i mediambientalment. En aquest sentit, el Pacte recull la necessitat de desenvolupar plenament
el potencial eòlic de Catalunya per assolir aquest objectiu, en línia amb la política
energètica que estableix la Unió Europea.
A més, tenint també en compte el necessari procés d’electrificació del sector
energètic, comporta que per assolir un sistema energètic català basat al 100% en
energies renovables l’any 2050, la producció d’energia elèctrica a partir d’energies
renovables s’hagi d’incrementar molt significativament respecte l’actual. Aquest increment tan significatiu no podrà dur-se a terme exclusivament segons un model de
generació elèctrica distribuïda basat en energia solar fotovoltaica sense ocupació del
sòl, ja que el potencial de l’energia solar fotovoltaica integrada en els edificis resulta notablement insuficient per cobrir la demanda elèctrica prevista en l’horitzó de
l’any 2050.
A més a més, un futur sistema elèctric català basat exclusivament en l’aprofitament de l’energia solar (aprofitament energètic diürn) comportaria importants problemes per a la seva gestió, atès que per a cobrir la demanda elèctrica en les hores
nocturnes suposaria sobredimensionar dràsticament els sistemes d’emmagatzematge
elèctric. Aquesta solució suposaria, sens dubte, un cost econòmic global molt més
gran respecte un escenari que integrés també l’energia eòlica, ja que aquesta tecnologia aporta una generació elèctrica més repartida durant totes les hores del dia.
Així, ambdós tipus d’instal·lacions (eòlica i fotovoltaica) han de ser complementàries i imprescindibles per aconseguir un model d’energia equilibrat, eficaç i eficient
per a Catalunya.
D’altra banda, la superfície ocupada pels parcs eòlics no suposa una ocupació total del terra, permetent en molts casos la compatibilitat amb altres activitats lligades
al sector primari o altres activitats.
També cal tenir en compte que, segons les dades de l’any 2016, la intensitat d’ús
del terra per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (39,6 MW / 1.000 km2)
es troba clarament per sota respecte altres països europeus que estan liderant la transició energètica cap a les energies renovables. Cal destacar la utilització del terra a
Alemanya (128,5 MW / 1.000 km2), Dinamarca (89,2 MW / 1.000 km2) i Holanda
(74,3 MW / 1.000 km2). També cal destacar el cas d’Espanya, amb una intensitat
d’utilització del terra actual d’implantació d’energia eòlica de 45,5 MW / 1.000 km2,
superior a la de Catalunya.
De cara a futur, molts països de la Unió Europea estan definit les seves estratègies per assolir un sistema energètic basat al 100% en energies renovables. A tall
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d’exemple, per aconseguir aquest objectiu, França considera que ha d’assolir una intensitat d’ús del terra per a la implantació d’energia eòlica de 315,4 MW / 1.000 km2
en l’horitzó de l’any 2050, mentre que la previsió d’Alemanya se situa en 204,4 MW
/ 1.000 km2. Aquests valors són entre 5 i 8 vegades la intensitat actual que té Catalunya en utilització del terra per a producció d’energia elèctrica a partir de l’energia
eòlica.
En resum, el fort desplegament de les energies renovables a Catalunya haurà d’estar basat en tecnologies madures i amb suficients recursos energètics, com
l’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica, tant a gran escala com mitjana i petita
escala. Aquest important desplegament de l’energia eòlica a Catalunya és imprescindible per assolir els objectius europeus en matèria d’energia, entre ells, l’assoliment
del 27% d’utilització de les energies renovables l’any 2030 i la pràctica descarbonització de la generació elèctrica l’any 2050. Aquests objectius són molt allunyats de
la situació actual on només el 8,2% de l’energia emprada a Catalunya té un origen
renovable alhora que la major part d’ella és fonamenta en l’energia hidràulica posada en servei en dècades anteriors i amb un potencial de creixement futur molt petit.
Per tant, l’actuació del Govern i del Parlament de Catalunya ha de focalitzar-se
en facilitar la implantació de les energies renovables mitjançant la modificació de
les normatives territorials, urbanístiques i mediambientals d’àmbit català, de manera que s’impulsi el implantació de nous parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques en
territori català, fent viable l’objectiu d’assolir un sistema energètic basat al 100% en
energies renovables en l’horitzó 2050.
Atès també, que països que històricament havien apostat per l’energia nuclear
estan capgirant aquesta tendència i la van abandonant de manera assenyada, així
Alemanya aposta per deslliurar-se dels combustibles fòssils i l’energia nuclear amb
l’ambiciós pla Energiewende. O a França que ha plantejat per llei, disminuir el consum d’electricitat provinent de les nuclears del 75% al 50% de cara al 2025. I, d’altra
banda, augmentar el de l’energia renovable, que, haurà d’assegurar el 23% del consum total d’energia el 2020 i el 32% el 2030.
En aquest sentit, una primera actuació consisteix en modificar el Decret 174/2009,
eliminat la necessitat de definir les ZDP i de convocar un concurs per instal·lar parcs
eòlics de més de 10 MW, substituint-ho per un règim d’autorització administrativa
de l’òrgan competent en matèria d’energia prèvia consideració al sotmetiment de la
normativa d’avaluació ambiental i urbanística i en tots els casos, a instància del promotor del parc.
Però la modificació de la normativa exposada anteriorment no és suficient si es
vol aconseguir el desplegament necessari de l’energia eòlica per contribuir a la transició cap a un model energètic 100% renovable l’any 2050. Aquesta modificació ha
d’anar acompanyada d’una profunda revisió o derogació de l’actual Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica, amb l’objectiu de definir un nou Mapa que permeti la implantació de parcs eòlics en zones avui catalogades com a ambientalment
protegides i amb recurs eòlic.
La proposta d’un nou Mapa d’Implantació Ambiental de l’Energia Eòlica Terrestre de Catalunya s’haurà de dur a terme en el marc de la Prospectiva Energètica de
Catalunya en horitzó 2050 i haurà de comptar amb la participació de l’administració
energètica, d’ordenació del territori i ambiental, tant en la vessant climàtica com la
de protecció de la natura així com del procés de participació pública que determina
la normativa d’avaluació ambiental de Plans i Programes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. En el marc de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050 i de les Bases del
Pacte Nacional de la Transició energètica el Departament d’Empresa i Coneixement
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encarregarà i coordinarà un treball conjunt als col·legis professionals d’Arquitectura; Enginyers de Camins, Canals i Ports; Enginyers Industrial; Enginyers Tècnics
Industrials i als col·legis d’Ambientòlegs, de Geògrafs, d’Agrònoms i d’Economistes
que poden aportar coneixement i solucions integrades a la necessària implantació
territorial de les energies renovables en general, i de l’energia eòlica i fotovoltaica,
en particular, i que afecta els àmbits del paisatge, l’avifauna, el territori i l’energia.
L’estudi contemplarà des de les diferents òptiques professionals, la situació actual i identificarà possibles escenaris tècnics, socials i econòmicament viables per
a la implantació territorial de les energies renovables a Catalunya amb l’objectiu
d’assolir l’objectiu 100% renovable a Catalunya l’any 2050, i que després podran ser
desenvolupats legislativament.
Els resultats de l’estudi seran exposats al Consell Català per la Transició Energètica, òrgan col·legiat que substituirà al Consell Assessor de l’ICAEN i, al Parlament
de Catalunya. I serà tingut en compte en la futura Llei de territori.
2. En el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i dels
treballs parlamentaris per aprovar la futura llei de Bases de la Transició Energètica
es proposarà que el seu articulat, contempli l’energia com un dret fonamental i no
com un negoci, afavoreixi els desplegament de totes les energies renovables sota el
marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència connectada i redueixi els impactes ambientals associats a la generació a partir de recursos fòssils.
3. Amb rang de llei, el Govern presentarà al Parlament un pla de tancament gradual de nuclears a mesura que la seva aportació pugui ser substituïda per fonts renovables.
4. En el termini d’un any des de l’aprovació per part del Parlament de la llei de
bases de la Transició Energètica, el Govern presentarà al Parlament el Pla de l’Energia Horitzó 2030, que establirà els objectius d’acord amb la legislació aprovada pel
Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Ferran Civit Martí, Meritxell Roigé i Pedrola,
diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Laura Vílchez Sánchez, diputada
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para combatir la obesidad infantil e incrementar
la práctica del deporte, para que sea sustanciada ante la Comissió de la Infància,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La obesidad y el sedentarismo se han convertido en un grave problema de la
sociedad actual en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) explica que en el año 2014 el 39% de las personas mayores de 18 años tenía
sobrepeso, y alrededor del 13% de la población mundial era obesa. Dentro de estas
alarmantes cifras deben enfatizarse las relativas a la obesidad infantil, dado que la
Fascicle segon

3.10.25. Propostes de resolució

49

BOPC 413
18 de maig de 2017

International Asociation for Study of Obesity y la International Obesity Task Force
estimaban en 2013 que más de 200 millones de escolares tenían sobrepeso, de los
cuales entre 40 y 50 millones eran obesos, cifras que van aumentando cada año. En
este sentido, la OMS y UNICEF han advertido reiteradamente que combatir la obesidad es una prioridad sanitaria a nivel mundial puesto que son importantes factores
de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer.
La encuesta de salud de Catalunya, presentada por el Conseller Comín el pasado
3 de octubre de 2016, constataba que el 51% y señalaba que la dieta de la población
infantil resultaba preocupante a la par que desigual. El 18,7% de los niños de entre 6
y 12 años presenta sobrepeso y el 11,7% obesidad, hecho que supone un riesgo elevado de presentar sobrepeso en edad adulta.
Está demostrado en diferentes investigaciones que el descenso de la práctica de
actividad física y deporte y el aumento de sedentarismo es una de las causas principales del sobrepeso y la obesidad. Por ello, desde diferentes ámbitos de la sociedad
se demanda el fomento y potenciación de una adecuada práctica de actividad física
y deporte, junto con una dieta equilibrada ante la grave crisis actual y futura de sedentarismo y obesidad en España.
La OMS, en el año 2015, recomendaba que los escolares de primaria y secundaria y jóvenes deberían practicar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física
y deporte, así como una adecuada alimentación. Por ello, la asignatura de educación
física, las actividades físico-deportivas extraescolares y el deporte desarrollado en
el centro educativo fuera del horario lectivo son fundamentales para conseguir este
objetivo.
El Informe Eurydice de la Comisión Europea en 2013 determina que la educación física y las actividades físico-deportivas en la escuela no solo contribuye a la
salud del alumnado, sino que también ayuda a los jóvenes a llevar a cabo y a comprender mejor la actividad física y deporte, lo cual tendrá repercusiones positivas a
lo largo de todas sus vidas y con ello crear estilos de vida saludable a los ciudadanos
y generar bienestar social.
El número de horas destinadas a la materia de la educación física en Cataluña
entra en contradicción con lo expresado anteriormente. Por ello, es necesaria una
adecuada y eficiente conexión y complementación entre la asignatura de educación
física y el deporte escolar realizado en el centro educativo fuera de horario lectivo
(extraescolares) para conseguir estos objetivos.
Diversos estudios explican la necesidad de utilizar las instalaciones deportivas
de los centros escolares dentro del sistema deportivo fuera del horario lectivo, tanto durante la semana laboral como los fines de semana, debido al ahorro económico en instalaciones y equipamientos deportivos y la eficiencia de los recursos y de
la organización y dirección del sistema deportivo así como una mayor cercanía y
facilitación de la actividad fisca y deporte a la población, ya que muchas de estas
instalaciones deportivas están infrautilizadas en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, la Ley 10/1990 del Deporte Estatal determina en su artículo tercero «Las
instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se favorezca su utilización deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la
comunidad local y de las asociaciones deportivas, con respeto al normal desarrollo
de las actividades docentes».
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Realizar un estudio territorial segregado por municipios con el objetivo de valorar si es factible aumentar las horas de deporte extraescolares para acercarnos a
los sesenta minutos diarios de actividad física que recomienda la Comisión Europea.
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2. Fomentar y potenciar la utilización activa y eficiente de las instalaciones de
los centros educativos fuera del horario lectivo, es decir actividades extraescolares,
a lo largo de toda la semana, incluyendo sus espacios deportivos potenciando su conexión y las necesidades sociales con su entorno, poniendo el acento en los entornos
más desfavorecidos.
3. Promocionar la conexión y coordinación de la educación física, las actividades
extraescolares deportivas de los centros educativos con clubes y entorno deportivo
de competición para favorecer y potenciar el desarrollo de una posible carrera deportiva de alta competición.
4. Reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte, tanto en sus
virtudes para la mejora de la salud como en la formación de valores personales, dentro de la educación integral del alumnado.
5. Colaborar con los entes locales, concretamente en el marco de los Consejos
Escolares Municipales, para garantizar el acceso a las actividades extraescolares
municipales a todos los niños y adolescentes pertenecientes a familias en riesgo de
exclusión social.
Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Laura Vílchez Sánchez, Carlos
Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i
millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Alfonso Sánchez Fisac, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
para obtener compromisos, cambios y mejoras en relación a la movilidad eléctrica
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La movilidad sostenible a través del vehículo eléctrico es ya una realidad en todo
el planeta, con cada vez mayor inversión por parte de instituciones gubernamentales
y fabricantes, que conocen la importancia de eliminar la emisión de gases nocivos
en el medio ambiente y su implicación en el empeoramiento de la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos.
Cataluña necesita una apuesta firme y convencida por parte de los diferentes
grupos políticos para ajustar y actualizar las diferentes normativas autonómicas
existentes y crear nuevas según vaya avanzando la tecnología y las necesidades de
los vehículos eléctricos y de esta manera seguir siendo referentes en España.
Actualmente una de las grandes barreras a la hora de obtener un vehículo eléctrico es la poca infraestructura de recarga. Al respecto, el Plan PIRVEC no cumple
con las expectativas asignando para 2017 menos de 600.000 euros de un presupuesto total de 5,8 millones de euros, y únicamente a entidades públicas (con una ayuda
del 100%), abandonando a los vehículos privados (con una futura ayuda del 50% en
2018) que según el plan inicial estimaba 393.750 € para 2017 y se ha quedado en
nada. Todo ello con una asignación por criterios de valoración puntuados y no por
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orden de solicitud, lo que podría convertir el acceso a la ayuda en una decisión subjetiva y totalmente condicional.
Otra barrera existente es la necesidad de actualizar los sistemas existentes usados con vehículos de combustión para identificar vehículos eléctricos en las diferentes vías catalanas, y así poder beneficiarse de las ayudas al transporte ofrecidas por
el Govern de Catalunya con ECOVIA-T.
Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta, a partir de las
reclamaciones de los profesionales del sector y de los usuarios, esta propuesta de
resolución para obtener compromisos, cambios y mejoras en relación a la movilidad
eléctrica de Cataluña.
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Incrementar la dotación presupuestaria de PIRVEC a 10 millones de euros en
los presupuestos de 2018.
2. Realizar una distribución equitativa del presupuesto restante de PIRVEC entre los años restantes del Plan en cada una de las categorías (EdRRA, EdSRRA y
PdRV), contemplando proporcionalmente el incremento presupuestario en cada una
de ellas si este fuese aprobado.
3. Incrementar las ayudas a 21.000 puntos de recarga vinculada para vehículos eléctricos privados de acuerdo con la cantidad programada en el plan inicial de PIRVEC
en un período de 3 meses y se abra un nuevo plazo de presentación de solicitudes para
poder optar a ellas.
4. Eliminar criterios condicionales para asignar ayudas y hacerlo por orden de
solicitud.
5. Solventar los problemas técnicos actuales para no discriminar a las motocicletas eléctricas en las bonificaciones de la ECOVIA-T.
Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, Portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de
Barcelona
250-01031/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la velocitat variable als barris de la Zona Nord de Barcelona, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

La zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona– aglutina en un estret corredor territorial, una de les concentracions més
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C-58,
C-33, C-17 i la ronda Litoral). En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensitats mitjanes de trànsit, que arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant
situacions de congestió diàries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest
punt.
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Aquesta realitat provoca problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústica, i unes deficiències en la connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobilitat privada com en el transport públic.
El passat mes de novembre, el govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona va
presentar unes propostes d’intervenció en l’avinguda Meridiana per convertir-la en
un eix cívic on els vianants, el transport públic, la bicicleta i els espais verds en siguin protagonistes. Aquest pla de pacificació, que de ben segur pot ser una actuació
favorable a la millora de qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes i servir per
millorar la qualitat de l’aire, pot col·lateralment agreujar els problemes de congestió
i col·lapse en la zona esmentada dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat de Barcelona, i a les vies d’accés a l’avinguda Meridiana i a les rondes de Barcelona, així com també a les poblacions limítrofes del Vallès Occidental.
A la vista de la problemàtica actual, la derivada de possibles actuacions urbanístiques i dels nous paradigmes de mobilitat, és necessari tenir una nova visió de
conjunt de les actuacions que afecten a la mobilitat a desenvolupar en aquest entorn
territorial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar, previ els estudis necessaris per part del Servei Català de Trànsit, la velocitat variable a la C-58, C-33 i carril BUS-VAO i la reducció de velocitat de la C-17 a 50 Km/h al seu pas per la Zona
Nord de Barcelona.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo
Rosique, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contaminació
sonora als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona–, aglutina en un estret corredor territorial una de les concentracions més
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C-58,
C-33, C-17 i la ronda Litoral). En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensitats mitjanes de trànsit, que arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant
situacions de congestió diàries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest
punt.
Aquesta realitat provoca problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústica, i unes deficiències en la connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobilitat privada com en el transport públic.

3.10.25. Propostes de resolució

53

BOPC 413
18 de maig de 2017

De ben segur calen actuacions favorables a la millora de qualitat de vida de
molts ciutadans i ciutadanes per millorar la qualitat de l’aire i els sorolls produïts
per la intensitat del trànsit en les vies que passen per aquest corredor territorial en la
zona esmentada dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de la ciutat
de Barcelona.
A la vista de la problemàtica actual, són necessàries un seguit d’actuacions a
banda de les que acabi definint el Pla específic de Mobilitat dels Vallesos i la zona
Nord de Barcelona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, a la C-58, C-33, C-17 i ronda litoral al seu pas pels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, mesures
immediates per tal pal·liar els impactes de contaminació sonora, entre d’altres, l’ús
de pavimentació de baixa sonoritat, pantalles acústiques mixtes-vegetals de baix
impacte visual.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament
escolar «Aquí prou bullying»
250-01033/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 59452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Programa #aquiproubullying, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament,
amb el text següent:
Exposició de motius

El passat mes d’abril el Govern va aprovar la Resolució ENS/881/2017, de 10
d’abril per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying
de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.
Segons la mateixa resolució, el programa vol promoure l’elaboració i implementació
de projectes orientats a actuar davant les situacions de risc d’assetjament escolar
evitant o aturant possibles casos, alhora que contribueix al desenvolupament personal i social de l’alumnat, especialment fomentant les actituds i els valors propis
d’una competència social i ciutadana que els capaciti per conviure, des del respecte
als altres i el valor a la diferència, en un marc de valors compartits.
Cada setmana els mitjans de comunicació ens informen de nous casos d’assetjament escolar. Diferents estudis demostren que el patir assetjament escolar no és un
acte inofensiu, sinó que té conseqüències a llarg termini.
Segons l’informe «Jo a això no jugo» de Save The Children l’any 2016, un 8,8%
dels estudiants a Catalunya considera que ha patit assetjament i un 6,87% es considera víctima de ciberassetjament. Les xifres a Catalunya destaquen que 7 de cada 10
escolars reconeixen haver rebut insults i un 27,4% assegura que han estat freqüents.
A més, l’informe de la Fundació ANAR informa que els casos d’assetjament escolar
atesos l’any 2015 van créixer un 75% respecte l’any anterior.
3.10.25. Propostes de resolució
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A Espanya, una anàlisi del 2009 publicada a l’International Journal of Psychology and Psychological Therapy mostra que el nivell d’incidència de l’assetjament
escolar se situa en unes taxes lleugerament més baixes, un 23% en comparació amb
altres països d’Europa. El bullying, segons l’estudi, està present en tots els nivells,
tot i que els últims cursos d’educació primària, especialment als 10 anys, i els primers de secundària, als 13 anys, són els que registren més incidència.
En les últims anys s’ha avançat molt en la lluita contra el maltractament infantil,
però no tant en l’àmbit de l’assetjament escolar. Un menor no pot ni ha d’assetjar,
maltractar o abusar de cap altre menor, a més, els centres escolars han d’intervenir-hi, i per això cal formar bé els professors i també conscienciar a les famílies.
La prevenció de la violència és la millor forma per acabar amb aquest problema.
S’ha d’educar als infants i adolescents en la no violència i en la tolerància davant la
diversitat. És necessari que els centres escolars tinguin professionals amb una formació específica i adequada per portar a terme estratègies de detecció i intervenció
en els casos d’assetjaments escolar.
El Programa #aquiproubullying ha de servir per fer la prevenció i sensibilització
que tant es necessita actualment per lluitar contra aquest problema, per això hauria
de fer-se en tots els centres escolars de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals a tots els centres educatius
d’ensenyaments obligatoris de Catalunya.
2. Garantir que tots els centres escolars de Catalunya disposin de professionals
amb una formació específica per detectar i intervenir en els casos d’assetjament escolar.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 59465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Laura Vílchez Sánchez, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a l’oferta formativa de l’IOC, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

La formació contínua és un procés d’aprenentatge actiu i permanent al qual tenen
dret les persones treballadores en actiu. La realitat avui dia ens situa en el moment
de la història en què els canvis socials, tecnològics i econòmics són molt nombrosos i es donen amb una alta freqüència. Per això, l’adaptació a aquests escenaris tan
canviants és fonamental com a principi de supervivència.
La Generalitat de Catalunya exerceix la competència de la formació professional contínua des de l’any 2004. En aquest sentit és important la vinculació entre els
3.10.25. Propostes de resolució
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centres formatius que imparteixen formació professional i les empreses, ja que la relació públic-privada amb els centres formatius pot ser una bona política de qualitat
dels llocs de treball.
La formació professional necessita un impuls important, i qualsevol acció que
estigui encaminada a donar més possibilitats i facilitats d’accés a aquest tipus de
formació beneficia tant els interessats com les empreses catalanes que demanen, en
essència, personal qualificat graduat en secundària postobligatòria, és a dir, aquell
que la formació professional és capaç d’oferir.
És igualment important facilitar les relacions dels estudiants amb les empreses,
així com fer que aquesta relació sigui duradora i recíproca. Per això és interessant
que els treballadors en actiu de les empreses puguin accedir a la seva formació contínua als centres de formació professional.
Amb aquest objectiu i afavorint la conciliació dels usos del temps en matèria laboral, posant el focus en la formació contínua de les persones en actiu, es fa necessari facilitar els horaris lectius amb els horaris laborals.
Una plataforma d’estudis de formació professional en línia, com és l’Institut
Obert de Catalunya, seria una nova i eficient forma de donar sortida a tot l’exposat
abans. Pel fet que actualment l’oferta de centres educatius on s’imparteix la formació professional presencial no està equilibrada territorialment, la modalitat d’estudis
de formació professional en línia permetria alleugerir els costos materials i de mobilitat per als estudiants i donar, a més, la flexibilitat que necessita un treballador en
actiu per continuar la seva formació al llarg de la vida i per a la seva organització
personal del temps.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Estendre a la formació contínua l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya, que actualment queda limitada exclusivament a l’alumnat de formació professional inicial.
2. Presentar en seu parlamentària, abans de finalitzar l’any 2017, un pla d’implantació de l’oferta en línia de formació professional contínua a través de l’Institut
Obert de Catalunya, calendaritzat de forma que la nova oferta en línia pugui entrar
en vigor el segon semestre del curs 2017-2018.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 59477 i 59547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
per atendre adequadament infants i joves amb TEA (trastorn de l’espectre autista),
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb
el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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3.10.25. Propostes de resolució

Exposició de motius

La Llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència en el seu article 9,
titulat «No discriminació», diu:
«1. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol
discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió
política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual
o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants legals.
»2. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els adolescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures protectores especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.»
I en l’article 10, titulat «Perspectiva de gènere i de diversitat funcional», diu:
«2. Els poders públics han d’introduir la perspectiva de la diversitat funcional en
el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants
i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els
adrecen es tinguin en compte les diferents maneres en què funciona llur cos i que
poden tenir iguals o específiques.»
Així mateix, la llei, en el seu article 12, titulat «Respecte i suport a les responsabilitats parentals», diu:
«1. Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desenvolupament dels fills menors d’edat. Les polítiques d’atenció i protecció dels infants
i els adolescents han d’incloure les actuacions necessàries per a l’efectivitat de llurs
drets, tenint en compte que el benestar dels infants i els adolescents està íntimament
relacionat amb el de llurs famílies.
»2. Els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries
a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats.
»3. Les necessitats dels infants i els adolescents s’han de satisfer allà on viuen i
creixen, sempre que sigui possible, i s’ha de tenir en compte, alhora, llur benestar
material i espiritual.»
I l’article 13, titulat «Foment i suport a l’educació», que diu:
«1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació
possible des de llur naixement. En tot cas, els poders públics han de garantir que
qualsevol infant o adolescent rep l’educació establerta com a obligatòria legalment.
[...]
»3. El sistema educatiu ha d’ésser un instrument per a compensar les desigualtats
socials i ha de tenir en compte el respecte a la pròpia identitat, al medi ambient, a les
diferències funcionals com a part de l’enriquidora diversitat humana [...].»
L’article 42, «Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació», diu:
«1. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a una escolaritat inclusiva i amb el suport necessari per a potenciar el màxim desenvolupament acadèmic, personal i social. Així mateix, han de tenir l’oportunitat de gaudir d’una vida
plena i respectable, amb unes condicions que els permetin d’assolir una vida social,
escolar inclusiva i laboral de qualitat i en igualtat d’oportunitats i que els facilitin la
participació activa en la comunitat.
»2. Els poders públics han de prestar una atenció especial a preveure i eliminar
actituds discriminatòries dirigides a infants i adolescents amb discapacitats.
»3. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a gaudir d’assistència sanitària de mesures terapèutiques ocupacionals adequades a llurs necessitats.»
Finalment també la llei es refereix a la salut. En el seu article 44, titulat «Dret a
la prevenció, la protecció i la promoció de la salut», diu:
«1. Els infants i els adolescents tenen dret a la promoció, la prevenció i la protecció de la salut i a l’atenció sanitària.
»2. Qualsevol infant o adolescent té dret a:
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»a) Beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, rebre informació i educació per a la salut en tots els àmbits de la seva vida i beneficiar-se de les accions de
salut comunitària, a fi de desenvolupar al màxim les seves potencialitats físiques i
psíquiques i la capacitat per a gestionar la pròpia salut.
»b) Rebre actuacions preventives, amb l’objectiu de prevenir les malalties i les
seves complicacions [...].»
I l’article 45, titulat «Atenció en situacions de risc per a la salut mental», diu:
«1. D’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions, s’han de desenvolupar programes adreçats a la prevenció, la detecció, el diagnòstic precoç, el tractament i l’atenció integral de les necessitats en salut mental infantil i juvenil, des de la
xarxa sanitària pública de Catalunya. Correspon al departament competent en matèria de salut planificar i posar en funcionament els serveis de salut mental necessaris
d’acord amb el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.
»2. [...]
»3. S’ha de garantir l’atenció en salut mental dels infants i els adolescents amb
discapacitat, mitjançant programes integrals d’atenció en el territori que tinguin en
compte els serveis i equipaments dels departaments de la Generalitat implicats en
llur atenció.»
Atès que infants i joves catalans afectats del trastorn de l’espectre autista (TEA)
no tenen actualment prou reconeguts aquests drets, ni pel que fa a diagnòstic precoç,
ni a abordatge terapèutic, ni a atenció en els centres escolars, que la llei els atorga,
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Revisar i actualitzar, en el termini de tres mesos, l’informe sobre El trastorn
de l’espectre autista elaborat per l’Agència d’informació, avaluació i qualitat en salut
publicat el 2010.
2. Crear unitats de referència altament especialitzades en diagnòstic diferencial,
atenció, investigació i docència en TEA als serveis de salut. Aquestes unitats hauran
d’estar constituïdes per equips multidisciplinaris que treballin sota els criteris de les
guies internacionals de bones pràctiques i s’hauran de coordinar amb els diferents
serveis d’atenció a la població infantil i juvenil del territori.
3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garanteixi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famílies en base a les guies internacionals de bones pràctiques des dels diferents serveis
i equipaments implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut,
CDIAP, CSMIJ, CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; actualment i com a experiència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs
s’han d’estendre a 20 i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aquesta actuació està prevista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions.
4. Desenvolupar programes RESPIR adreçats a les famílies de persones amb
TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present proposta
de resolució.
5. Crear per a l’alumnat amb TEA que hagi aconseguit aprovar l’ESO una prova
pilot per fer una adaptació curricular, i a la vegada un seguiment de l’alumne inscrit,
de quatre especialitats de Grau Mitjà: Xapa i Pintura, Sistemes Informàtics, Vídeo,
discjòquei i so i Atenció a persones en situació de dependència. Incorporar l’alumnat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o moderada al pla pilot dels
Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la llei de formació professional i desenvolupats a la proposta del Decret d’atenció educativa de l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu.
3.10.25. Propostes de resolució

58

BOPC 413
18 de maig de 2017

6. Accelerar el cobrament de les prestacions econòmiques vinculades a la llei de
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per tal que les famílies puguin
fer front a les múltiples despeses generades per les intervencions necessàries per millorar la qualitat de vida i desenvolupament dels infants amb TEA.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP

Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions
plenàries del Parlament
250-01036/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 59480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
cobertura informativa de les sessions plenàries del Parlament de Catalunya, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent:
Exposició de motius

Els debats que es produeixen al Parlament de Catalunya són d’interès general.
Els mitjans de comunicació són una peça clau en la tasca de transmetre el contingut
d’aquests debats al conjunt de la població. De la mateixa manera, el canal Parlament
ofereix per internet el contingut dels plens, comissions i conferències de premsa.
Atès que una part substancial de la població no disposa de mecanismes per accedir a aquests continguts però no per aquest motiu hi tenen un interès menor, se
n’ha de garantir l’accés directe. Per tal de fer-ho possible, institucions properes han
optat per oferir aquests continguts per via dels mitjans de comunicació públics. El
canal 24 hores de RTVE retransmet en directe les sessions del Congrés dels Diputats, i no fa gaires anys, el canal 3/24 feia el mateix amb els plens del Parlament de
Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que les sessions plenàries
del Parlament de Catalunya es retransmetin pel canal 3/24.
2) Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que la sessió de control al
govern es retransmeti per l’emissora Catalunya Informació.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents al
2016
256-00030/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 59510 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
Per donar compliment a allò que preveu l’article 57 de la Llei 18/2010, del 7 de
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau trametre-us, adjunt, en suport informàtic, la Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 2016, i el seu annex, el Compte de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referit
al mateix exercici, aprovats pel Ple de la Sindicatura.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 15 de maig de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de
la Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord
amb l’article 186 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 19.05.2017 al
09.06.2017).
Finiment del termini: 12.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017.
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3.30.

Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2017, sobre la
Universitat de Barcelona, corresponent als exercicis entre 2011 i 2014
258-00021/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 59216 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fiscalització núm. 3/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la Universitat de
Barcelona, exercicis 2011-2014.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 10 de maig de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 19.05.2017 al 09.06.2017).
Finiment del termini: 12.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Composició de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa
Popular
NOMENAMENT DEL SECRETARI

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, d’acord
amb el que disposa la disposició transitòria primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, ha acordat nomenar el lletrat del Parlament
Joan Ridao i Martín, secretari de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa
Popular.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Carme Forcadell i Lluís, president; Ramona Barrufet i Santacana, secretària quarta

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 59239 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergès, portaveu del Grup Palamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Fabian Mohedano Morales
Baixa: Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 337/XI, sobre el soterrament
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la
rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
290-00312/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 59327 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 337/XI, sobre el
soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell (tram. 290-00312/11), us informo
del següent:
El projecte constructiu per al soterrament dels FGC entre la Rambla Ibèria i el
Passeig de Can Feu de Sabadell es troba pràcticament enllestit. La maqueta corresponent ja ha estat presentada davant la Taula Tècnica formada per l’Ajuntament de
Sabadell i altres entitats de la ciutat i en breu es procedirà al tancament formal del
document.
Existeix un conveni signat el juny de 2012 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Sabadell, FGC i lnfraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, que estableix que el soterrament dels FGC entre la Rambla Ibèria i el castell de Can Feu, donat el seu caràcter estrictament urbanístic, ha d’ésser
sufragat per les plusvàlues urbanístiques que es derivin d’una modificació del Pla
general de Sabadell.
En cas de no aplicar aquest finançament caldria habilitar les partides pressupostàries necessàries per fer front a aquesta inversió.
El projecte constructiu ha desenvolupat la solució de soterrament dels FGC entre
la Rambla Ibèria i el castell de Can Feu en una única fase d’execució, i una vegada
es resolgui el sistema de finançament de les obres es podrà procedir a la seva licitació.
Aquest soterrament pot ésser executat amb absoluta independència de les obres
en curs de perllongament dels FGC i no existeix cap tipus de condicionant tècnic
que faci que ambdues actuacions s’hagin d’encaixar en el temps.
Barcelona, 8 de maig de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 553/XI, sobre la reobertura
del servei de farmàcia en horari nocturn a Sitges
290-00517/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 59243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,
4.50.01. Compliment de resolucions
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 553/XI, sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari
nocturn a Sitges, amb número de tramitació 290-00517/11, el control de compliment
de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 8 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 59243).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.06.2017 al 23.06.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
26.06.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 82/XI, sobre la violència de
gènere
390-00082/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 59333 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 82/XI, sobre la violència de gènere (tram. 39000082/11), us informo, amb el document annex, de les actuacions que s’han portat
a terme.
Barcelona, 9 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

En relació amb el primer punt de la Moció, s’elaborarà una proposta de Pacte
Català contra la Violència Masclista en el grup de treball de violència masclista de
la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la violència masclista, màxim òrgan de coordinació interinstitucional, integrat per experts i expertes de
diferents àmbits de les polítiques d’igualtat i feminismes, especialment de l’àmbit
de la violència masclista. Un cop elaborades les bases de la proposta convocarem
una trobada/cimera per tal de debatre i aprovar el Pacte Català contra la Violència
Masclista.
En relació amb el segon punt, des del Departament de la Presidència seguim coordinant i supervisant totes les actuacions dels diferents departaments de la Generalitat que fan referència a la violència masclista.
Pel que fa al tercer punt, el Departament d’Ensenyament disposa dels següents
protocols per a la millora de la convivència que fan referència en situacions de sexis-
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me, maltractament, assetjament i/o ciberassetjament, i que treballen la prevenció,
detecció i intervenció enfront situacions vinculades a violència masclista:
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre
iguals
– Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
En relació amb el punt d en primer lloc, convé destacar que la competència per a
determinar els requisits d’accés als llocs de treball en l’àmbit del personal al servei
de l’Administració de Justícia, correspon al Ministeri de Justícia i no al Departament de Justícia.
Així doncs, no està dins de l’àmbit competencial del Departament de Justícia establir un pla de formació obligatori i d’acreditació necessària per a accedir als llocs
de treball relacionats amb la violència masclista.
Ara bé, el Departament de Justícia, amb la voluntat de dispensar l’atenció necessària a les víctimes, està treballant perquè aquesta formació específica pugui ser un
mèrit a l’hora d’accedir a determinats llocs de treball.
En aquesta línia d’actuació, actualment, des del Servei de Recursos Humans de
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, s’està elaborant una Resolució per regular la concessió de les comissions de servei del personal al servei de
l’Administració de Justícia, en què s’ha previst que la formació específica en aquest
àmbit sigui un mèrit per a l’accés als jutjats de Violència sobre la Dona. Aquesta Resolució està prevista que es negociï a la Mesa de Negociació del personal al servei
de l’Administració de justícia durant aquest mes de maig.
Així mateix, cal posar de manifest que la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia està treballant perquè aquest any entri en vigor la nova Ordre
que regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos
de funcionaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya, la qual preveu la
constitució i configuració de les noves borses d’interins a partir de l’especialització
del personal de l’Administració de Justícia en una jurisdicció (civil, penal, social,
contenciosa-administrativa i Fiscalia).
La creació d’aquestes borses de personal interí requereix un nou model formatiu per als professionals que la constitueixen amb la finalitat que adquireixin una
formació completa i específica per jurisdiccions que els ajudi a una millor incorporació en el seu futur lloc de treball i a un desenvolupament més eficaç de les seves
funcions.
En aquest sentit, convé destacar que el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) impartirà en la jurisdicció penal formació específica en matèria de violència de gènere.
Val a dir que amb l’objectiu de formar adequadament al personal en la detecció,
la identificació i l’assistència de les diferents formes de violència de gènere i/o violència masclista el CEJFE realitza anualment activitats de formació especialitzada,
jornades, espais d’actualitat i investigació en l’àmbit del dret i la justícia.
A continuació es detalla la formació que impartirà el CEJFE en aquest àmbit
durant el 2017:
Des de l’Àrea d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia:
Curs sobre «L’atenció a les persones víctimes de violència de gènere», destinat al
personal dels cossos de gestió i tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial dels jutjats exclusius de violència sobre la dona i jutjats que assumeixin guàrdies
de violència sobre la dona.
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Sessions de treball: «L’Estatut de la víctima» i «Qüestions derivades del trencament familiar», adreçades al personal dels cossos de gestió i tramitació processal i
administrativa.
Curs sobre «Patologia mental i gènere», adreçats a metges forenses.
«Fòrum dret Penal», amb participació de magistrats i jutges.
Recerques:
– La influència soterrada de la ideologia masclista en la cultura jurídica. Una etnografia dels procés judicial de la violència de gènere.
– Proposta de protocol per a l’avaluació de delinqüents sexuals amb víctimes
menors d’edat (trastorns parafílics: pedofília i altres). Disseny entrevista i proves.
Des de l’Àrea d’Investigació Social i Criminològica
ACTIVITAT

DESTINATARIS

H

Formació en línia. Unitats
de gestió penitenciària.
L’expedient penitenciari i
les ordres de protecció a la
víctima

Professionals de règim interior i d’administració
dels centres penitenciaris, preferentment de l’àmbit
d’administració.

6

VII Jornada de Criminologia.
Abordar la delinqüència
sexual en la societat del
risc: prevenció i reinserció

Professionals de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris i de la Direcció General d’Execució
Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i aquells
que treballin amb delinqüents sexuals en altres
contextos. Professionals de l’Administració de
Justícia. Professorat universitari i col·laboradors
docents. Estudiants de criminologia, dret,
psicologia, educació social, treball social i
pedagogia

7

Vincles afectius en la parella Professionals de l’àmbit de rehabilitació dels
i abordatge de la violència
centres penitenciaris

20

Menors i joves infractors
polivictimitzats

Professionals de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris, de l’àmbit de rehabilitació, de la
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat
i de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals
d’ambdues direccions generals

20

Violència en les relacions
afectives de la parella

Professionals de la Direcció General de Serveis
Penitenciaris, de l’àmbit de rehabilitació, de la
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat
i de Justícia Juvenil i tècnics de serveis centrals
d’ambdues direccions generals

20

Debat a bat: seguiment i
intervenció amb víctimes de
delictes

Professionals de les oficines d’atenció a la víctima

20

Víctimes i xarxes socials

Professionals de les oficines d’atenció a la víctima

20

El CEJFE, properament, convidarà a diverses entitats expertes en la lluita contra
la violència masclista a participar en la detecció de les necessitats formatives per
treballar conjuntament en el disseny dels propers programes de formació anual en
aquesta matèria.
Així mateix, el Departament de Justícia, mitjançant el CEFJE, ha treballat conjuntament amb el TSJC en l’elaboració d’una «guia de bones pràctiques» sobre els
procediments penals amb víctimes o testimonis especialment vulnerables (menors),
amb l’objectiu d’evitar la revictimització i dotar de màximes garanties la prova preconstituïda.
En aquest sentit, i atesos els bons resultats d’aquesta experiència, el CEFJE està
començant a treballar en crear un nou grup de treball conjunt amb el TSJC en l’àmbit específic de la violència de gènere.
Cal destacar que el Departament de Justícia sol·licitarà a la Comissió de Selecció que resulti de l’Oferta Pública del 2017 la incorporació de la Llei 4/2015, de 27
d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, en el temari de les oposicions, atès que,
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de conformitat amb el que estableix l’article 10 del Reial Decret 1451/2005, de 7 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia,
correspon a aquest òrgan l’elaboració i aprovació dels temaris, que seran únics en
tot el territori de l’Estat.
En relació amb el punt e), assenyalar que amb l’aprovació de la Llei 5/2008 del
dret de les dones a erradicar la violència masclista, Catalunya va ser pionera en regular totes les formes de violència contra la dona: violència física, psicològica i sexual, mutilació genital femenina, matrimoni forçat, assetjament, avortament forçats,
entre d’altes, tal i com ha recollit amb posterioritat el Conveni d’Istanbul de 2011.
En el marc competencial vigent, el Govern ve desenvolupant des del 2008 les
mesures recollides al Conveni, de les quals en poden fer ús totes les dones en situació de violència masclista, que visquin o treballin a Catalunya, majors i menors
d’edat i els seus fills i filles, amb independència de la seva situació administrativa,
destacant-ne les polítiques integrades següents:
– Realització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana sobre tolerància zero.
– Campanyes de prevenció en coeducació.
– Decret 60/2010 de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista, i actualment en funcionament 5 grups de treball.
– Desenvolupament reglamentari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, que
recollirà dades i investigarà sobre violència masclista (actualment s’està realitzant el
tràmit de la Comissió Jurídica Assessora).
– Suport econòmic dels 102 SIAD de competència municipal desplegats arreu de
Catalunya; també per a desplegar polítiques d’igualtat de gènere.
– Serveis especialitzats d’atenció i recuperació integral, que atenen a les dones
majors i menors d’edats, competència de la DG Famílies.
– Serveis de les Oficines d’Informació de l’ICD, suport psicològic i jurídic, i Línia d’atenció 900900120.
– Decret 80/2015, de 26 de maig, de regulació de les indemnitzacions econòmiques de l’article 47 de la Llei 5/2008.
– Actualment, tancant el Pla de formació integral del personal de les AAPP en
igualtat, gènere i VM.
En relació amb els punts f, g i h sobre jutjats de Violència sobre la dona, a Catalunya actualment hi ha 19 jutjats exclusius de violència sobre la dona, en un total
de 15 partits judicials (el partit judicial de Barcelona compta amb 5 jutjats d’aquesta
classe). A la resta dels 34 partits judicials, els assumptes de violència sobre la dona
s’atribueixen als jutjats de primera instància i instrucció, els quals compatibilitzen
aquest tipus d’assumptes amb la resta d’assumptes civils i penals propis de la seva
jurisdicció.
L’any 2016 el Departament de Justícia va finalitzar l’estudi iniciat al 2015 de
modificació de les demarcacions dels jutjats de violència sobre la dona (proposta de
comarcalització).
Un cop analitzat l’impacte que suposaria centralitzar el jutjats exclusius de violència sobre la dona en l’atenció judicial a víctimes del masclisme que ara ofereixen 29 jutjats (de primera instància i instrucció) arreu de Catalunya, es va descartar
aprovar i executar la proposta de comarcalització prioritzant la proximitat als jutjats
de les víctimes.
Tanmateix, val a dir que aquest és el posicionament del Departament de Justícia
i de la Generalitat de Catalunya, però que la competència és estatal.
Amb aquesta decisió, així com amb les diferents actuacions que està portant a
terme el Departament de Justícia, no hi ha cap reducció dels jutjats de Violència sobre la Dona, sinó tot el contrari, la voluntat i el posicionament del Departament i del
Govern és seguir esmerçant esforços en destinar els recursos necessaris per garantir
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la detecció, la prevenció, l’assistència i la protecció de les víctimes de totes les manifestacions de violència masclista i o de gènere.
En l’àmbit de la Justícia, l’article 54.2. de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes disposa que l’Administració de la Generalitat ha de garantir els mitjans humans i materials necessaris, i també la formació necessària del
personal, en l’àmbit judicial i penitenciari, per a la prevenció de totes les manifestacions de violència masclista i la protecció de les víctimes, i també generar serveis i
assegurar el tractament integral de les internes que l’han patida.
Tal com s’ha donat resposta a l’apartat anterior, el Departament de Justícia, mitjançant l’organisme competent (CEJFE), duu a terme plans de formació específics i
continus del personal en aquesta matèria.
Així mateix, convé destacar que la Secretaria de Relacions amb l’Administració
de Justícia ha consignat els crèdits suficients per dotar els jutjats de Violència sobre
la Dona amb els mitjans humans i materials necessaris.
En relació amb garantir un servei eficient que pugui recollir les queixes de les
dones que no han rebut un tracte adequat, actualment hi ha diversos canals i mitjans
que garanteixen que tant professionals com ciutadans puguin presentar reclamacions i queixes en relació amb el tracte inadequat rebut en algun moment del procés
legal. Així mateix, el Departament de Justícia posa a disposició del personal diferents canals per fer arribar queixes, reclamacions i/o suggeriments.
A continuació es detallen els diferents canals d’atenció ciutadana per sol·licitar
informació, fer arribar suggeriments o opinions i formular queixes que posa a disposició el Departament:
– Telefònicament: 012, telèfons especialitzats de temes concrets amb numeració
específica, telèfons de l’Oficina de l’Atenció a la Ciutadania de Justícia i els telèfons
del servei d’Orientació d’Informació i Orientació de les Víctimes del Delicte.
– Per correu ordinari o fax, a través de qualsevol registre general o oficina de
correus.
– Presencialment: a les Oficines d’Atenció Ciutadana, serveis territorials i oficines de registre d’entrada i sortida de documents, a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels edificis judicials (en el supòsit que en seu judicial no es disposi d’aquestes
oficines s’ha de presentar a l’oficina del jutjat degà).
– Per internet mitjançant les bústies de correus de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Administració de Justícia a Catalunya i les bústies de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, amb l’objectiu de facilitar i aproximar a les víctimes de violència de
gènere la possibilitat d’interposar queixes en relació amb el tracte inadequat en algun moment del procés legal, el gerent de Ciutat de la Justícia i l’Hospitalet de Llobregat té l’encàrrec de col·locar una bústia física específica de recollida de queixes a
l’edifici on hi ha els jutjats de Violència sobre la Dona.
Tanmateix, convé manifestar que també poden presentar queixes mitjançant els
diferents canals que posa a disposició el Consell general del Poder Judicial i el Síndic de Greuges.
En relació amb el punt i sobre les ordres de protecció concedides a Catalunya, el
16 de febrer de 2017, la Direcció General de Modernització amb l’Administració de
Justícia, va realitzar un estudi sobre el nombre d’ordres de protecció a les víctimes
de violència de gènere (OPV) dictades pels òrgans judicials de Catalunya durant els
anys 2015 i 2016 mitjançant una anàlisi estadística de les dades extretes del web del
Punt Neutre Judicial (PNJ) del Consell General del Poder Judicial.
L’estudi s’ha dividit en dos blocs: d’una banda, dades referents als jutjats amb
competències de violència contra les Dones (VIDO) exclusives i jutjats mixtos que
compatibilitzen VIDO i, per altra banda, aquells jutjats mixtes o d’instrucció que,
quan estan de guàrdia, poden conèixer assumptes de VIDO.
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En tots dos casos, s’han extret dades dels anys 2015 i 2016 i s’ha fet una comparativa de l’evolució entre els dos anys.
Cal remarcar que, en el moment de fer aquest estudi, les dades de l’any 2016 no
estaven carregades en la seva totalitat a la base de dades.
Dit això, convé destacar que aquest estudi dona una visió quantitativa de la situació, però des de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia es considera que caldria encomanar una recerca més qualitativa, feta per especialistes de
l’àmbit universitari, amb l’objectiu d’aprofundir al màxim amb l’anàlisi per a poder
actuar de la millor manera possible.
Amb aquesta voluntat s’està treballant per avançar en aquest estudi qualitatiu
realitzat per especialistes de l’àmbit universitari.
En relació amb el punt j que insta a eliminar totes les traves que tenen les dones
migrants en situació administrativa irregular per accedir a les mesures d’atenció integral i protecció, assenyalar que l’article 30.1 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del
dret de les dones a l’erradicació de la violència masclista, que defineix el contingut
del dret a la protecció efectiva, estableix que les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.
Aquest article és aplicable a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les
dones que pateixen violència masclista, així com a la resta dels drets dels quals Catalunya en té les competències.
Quant al punt k sobre la segona enquesta sobre la violència masclista a Catalunya, aquesta s’està realitzant i esperem poder donar a conèixer els resultats al llarg
del segon semestre d’enguany.
Pel que fa a les diferents campanyes de sensibilització, punt l, s’estan portant a
terme les següents campanyes:
Rebobina, canviem el fil de la història
En el marc del Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones (25 de novembre), l’ICD va posar en marxa la campanya de «Rebobina, canviem el fil de la història», una iniciativa de sensibilització que demanava la complicitat de tota la ciutadania per afrontar i superar la violència masclista. L’acció de
rebobinar està estretament lligada a la voluntat de tornar a escoltar o mirar i a la
necessitat de cercar nous elements per entendre i interpretar allò que hem escoltat
o que hem vist. Amb aquesta campanya es proposava rebobinar amb l’objectiu de
cercar més elements que permetin comprendre i interpretar el com i el perquè és
imprescindible si com a societat volem erradicar la violència masclista.
La campanya tenia dues parts, la primera de creació d’expectativa a través de
les xarxes socials i anuncis online amb el hashtag #Rebobina, i la segona amb una
imatge gràfica d’una cinta de casset que representava el concepte de rebobinar que
es volia transmetre. També es va divulgar a través de cartells, i premsa online. «Rebobina, canviem el fil de la història» va constar de dos vídeos: el vídeo Fem pinya
contra la violència masclista que mostra la colla castellera Els Marrecs de Salt aixecant un pilar contra la violència masclista, i una altre vídeo que és una versió
adaptada del vídeo #DesactivaelControl, amb l’objectiu d’arribar als i les joves i
alertar-los contra el control en les relacions afectives de parella.
Els Fem pinya contra la violència masclista d’aquesta campanya va aconseguir
9.648 visualitzacions a Facebook i 1.004 a Youtube.
4 tuits d’aquesta campanya van superar els 100 retuits i les 10.000 impressions.
El tuit més compartit va arribar als 733 retuits, i el més vist va superar les 600.000
visualitzacions.
#Desactivaelcontrol Prevenció relacions abusives parella en joves
L’Institut Català de les Dones va presentar el vídeo #Desactivaelcontrol de sensibilització per apoderar les noies i alertar-les contra el control en les relacions afec-
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tives de parella. És una actuació en el marc de les eines de prevenció i sensibilització del Programa Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de violència per avançar en
la desactivació de tot un ventall d’actituds i comportaments que es poden identificar
a l’adolescència i que en un futur poden evolucionar cap a la violència masclista.
Falques
De cara a sensibilitzar i prevenir les relacions abusives de parella entre joves,
s’emeten periòdicament falques radiofòniques per Flaix FM.
Línia 900900120
Els anys 2014 i 2015 es van distribuir a través dels autobusos de TMB fullets
informatius sobre aquest servei on s’explica com identificar una relació abusiva en
l’àmbit de la parella.
Es va fer divulgació de la imatge d’aquest servei a través d’un gran vinil situat
a la part exterior d’un cotxe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i
s’ha renovat l’any 2016 (vigent).
També s’ha facilitat la divulgació del servei Línia 900900120 amb la creació
d’un espot televisiu i una falca radiofònica que s’han posat a la disposició de tothom
a través del web institucional.
Cal destacar que en els darrers anys s’ha col·laborat amb molts ens locals per tal
que facin difusió d’aquest servei a través dels seus mitjans de comunicació locals
(webs, butlletins, revistes, ràdios, xarxes socials i televisions).
L’ICD col·labora amb el circuït Vídeo Salut per divulgar vídeocàpsules de la línia 900900120. Es tracta d’una plataforma que publicita espots de sensibilització i
educatius a través d’entitats que gestionen fins a 494 pantalles ubicades a oficines
d’atenció a la ciutadania, universitats, biblioteques, metro, ajuntaments, centres
d’atenció primària, hospitals, centres sociosanitaris i centres assistencials privats.
#Trenquemestereotips
Per promoure la presa de consciència del temps de joc per educar els infants en
els valors de l’equitat entre homes i dones, el mes de desembre es va fer una reposició de la campanya #trenquemestereotips. Aquesta campanya de sensibilització
consta de quatre imatges que combinen joguines carregades d’estereotips de gènere
amb els eslògans «M’agrada disfressar-me de fada ninja»; «M’agrada arreglar les
coses amb una mica de màgia»; «M’agrada que el meu peluix faci de migcampista»;
«M’agrada carregar la cuineta al camió», que criden l’atenció i conviden a la reflexió
sobre la superació d’estereotips a través dels missatges següents:
– Els jocs són importants per ajudar les criatures a desenvolupar el seu potencial. Jugant ens formem, adquirim valors i comportaments.
– No hem de condicionar les criatures a uns determinats jocs pel fet d’haver nascut nen o nena. Deixem enrere els estereotips sexistes.
– Jugant, tots hem de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat,
la iniciativa o la fortalesa.
– Construïm un futur on dones i homes respectem les nostres diferències i ens
relacionem com a iguals.
La reedició de la campanya de joguines no sexistes va tenir una bona acceptació
a les xarxes socials. A Facebook es van fer 7 publicacions que van aconseguir més
de 22.000 impactes i 670 interaccions en conjunt. A Twitter, tres tuits van superar
les 20 comparticions i les 20.000 impressions, mentre que Instagram, les 4 publicacions van obtenir un conjunt de 94 interaccions.
Web de la campanya:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/coeducacio/valors_joguines/
#CorregimlaDesigualtat
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de març
de 2017, la Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones de Nacions Uni-
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des ha convingut com a tema de treball prioritari L’apoderament econòmic de les
dones en un entorn, el mercat de treball, sotmès a constants canvis.
En aquest marc, l’Institut Català de les Dones posa en marxa la campanya #corregimladesigualtat que posa de manifest que corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom. Volem que Catalunya estigui al capdavant en la lluita per la igualtat
efectiva de dones i homes en la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural.
La campanya consta de diversos materials promocionals: cartell, vídeo, banners
i insercions en els principals mitjans de premsa escrita i una campanya publicitària
en xarxes socials.
Web de la campanya:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/commemoracions/dia_internacional_dones/
Campanya-Corregim-la-desigualtat/
Cercador d’expertes
L’Institut Català de les Dones (ICD) actualitza el Cercador d’Expertes com a
eina que facilita als mitjans de comunicació, les empreses, les institucions, les entitats, i al món acadèmic, la localització de dones per a incorporar-les com a expertes.
Amb l’objectiu d’impulsar la visibilització del talent femení i l’apoderament laboral, social, econòmic i polític de les dones, el nou Cercador d’Expertes defineix
una gran diversitat d’àmbits professionals i d’expertesa. Actualment compta amb
573 expertes donades d’alta, vinculades a un ventall de més de 170 professions.
Per donar a conèixer aquesta eina i incentivar l’adhesió de noves expertes s’han
realitzat diverses accions de comunicació:
– Jornada de presentació
– Notes de premsa
– Campanya de mailings a possibles expertes, entitats i institucions
– Missatges a les xarxes socials amb el hashtag #CercadorExpertesICD
– Redaccional-publicitari en els principals diaris
Oficines ICD i SIAD
A través d’espots televisius del servei 012, s’emeten periòdicament missatges per
a donar a conèixer aquests serveis a les dones de Catalunya.
Quant a la gestió i l’acompanyament a les víctimes, que correspon al punt m),
d’una banda, hem posat en marxar des del mes de desembre de 2016, el Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Delicte, gestionat per Creu Roja, que té com
a objectiu principal donar informació i assessorar a les víctimes en tot els tràmits
i procediments abans i durant el procés penal. Així, se les orienta i informa sobre
com interposar la denuncia i se’ls facilita el contacte de la comissaria més propera;
se les deriva al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ); se les informa de l’òrgan judicial
competent en el seu procediment judicial; dels serveis disponibles al seu abast, entre
els que destaquem les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD).
Moltes de les trucades venen derivades directament del 016, telèfon estatal de la
Violència de Gènere.
I de l’altra, des de les OAVD, estem contactant, a instància dels òrgans judicials,
amb les víctimes dels delictes per informar-les dels drets en relació amb la Llei
4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de Víctimes del Delicte, principalment sobre si
volen participar en el procés penal i en l’execució de la pena (arts. 7 i 13 de dita norma), sobretot, en delictes violents i violència de gènere (art. 7.3). D’aquesta manera,
també es du a terme un acompanyament a les víctimes.
Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta
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Control del compliment de la Moció 84/XI, sobre la política
internacional de Catalunya
390-00084/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 59352 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 84/XI, sobre la política internacional de Catalunya (tram. 390-00084/11), us informo del següent:
Per tal de potenciar i coordinar l’acció exterior de Catalunya i impulsar la realitat catalana, el Departament d’Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència disposa d’una Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE estructurada en base
a tres direccions generals: la de Relacions Exteriors, la de Cooperació al Desenvolupament i la d’Afers Multilaterals i Europeus. Aquesta estructura permet disposar
d’unes línies d’actuació específiques en àmbits com per exemple l’impuls de les relacions bilaterals, el reforç de la participació en organismes internacionals, la participació en xarxes de cooperació territorial i l’impuls de programes per promoure la
cooperació i la solidaritat envers a tercers països.
Afegit a la tasca que impulsen les tres direccions generals, l’acció exterior de
Catalunya i la representació institucional del Govern es reforça també mitjançant
la xarxa de les delegacions del Govern a l’exterior i davant la Unió Europea i per
les oficines sectorials del Govern a l’exterior. Les delegacions tenen com a finalitat
principal promoure i defensar, d’una manera cohesionada i eficaç i els interessos de
Catalunya així com donar servei als ciutadans.
Actualment, la Generalitat compta amb 11 delegacions del Govern a l’exterior
que s’ubiquen a Brussel·les, París, Londres, Berlín, Viena, Roma i Nova York/Washington. Durant aquesta legislatura s’han creat quatre noves delegacions: la de Portugal, a Lisboa, la de Polònia i els Països Bàltics, a Varsòvia, la dels Països Nòrdics,
a Copenhagen, i la de Ginebra. En aquest sentit, la voluntat del Govern és seguir
ampliant progressivament la xarxa de delegacions cap a les àrees geogràfiques i països que es consideren estratègics per a l’acció exterior del Govern.
A banda, la xarxa compta amb oficines de representació com la Casa de Perpinyà, l’oficina de l’Alguer, i l’oficina de Nova York, les oficines d’Acció, de l’Institut
Ramon Llull, de l’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament i de l’Institut
Català d’Empreses Culturals.
Un dels principals instruments per projectar internacionalment Catalunya i per
visualitzar davant dels nostres socis internacionals les fortaleses de Catalunya i
l’obra de Govern de la Generalitat són les relacions bilaterals. En aquest sentit, tant
l’impuls per projectar la realitat nacional catalana com el foment d’aliances i suports
d’àmbit internacional es treballen a través de les diferents reunions que es mantenen
habitualment amb el cos diplomàtic i en el marc de les reunions bilaterals i els diferents viatges que s’han dut a terme.
A nivell bilateral la consolidació de la política exterior catalana passa també per
seguir impulsant acords de cooperació bilateral, memoràndums d’entesa, convenis
i plans de treball. A tall d’exemple, s’ha signat una carta d’intencions amb la regió
francesa d’Occitanie (19 de febrer de 2017), un acord de cooperació Île-de-France
(18 d’octubre de 2016) amb l’objectiu d’enfortir la cooperació transfronterera o el Pla
Japó 2016-2019, aprovat amb l’objectiu de consolidar la bona relació entre ambdós
països.
Pel que fa a l’àmbit específicament multilateral s’ha continuat treballant per promoure i incrementar la visibilitat de Catalunya com a actor global compromès en la
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resolució dels grans reptes mundials actuals, alhora que consolidar Catalunya com
a actor internacional. La recent creació de la delegació del govern a Ginebra és un
dels exemples recents més clars de la voluntat de fer-se present de manera activa i
constant com un actor clau i amb voluntat d’incidir no tan sols en el sistema de Nacions Unides sinó també en l’ampli ventall d’organismes internacionals que treballen
en àmbits com els drets dels pobles, el desenvolupament sostenible, el respecte a la
diversitat o la promoció de la democràcia.
En aquesta línia durant els darrers mesos també s’ha articulat la participació
de Catalunya en cimeres internacionals en que es pot incidir en àmbits centrals de
l’agenda política. Alguns exemples: s’ha continuat treballant activament per reforçar
el compromís internacional en la lluita contra el canvi climàtic i posicionar Catalunya com a referent en temes com la sostenibilitat ambiental. Algunes d’aquestes
qüestions es van treballar en el marc de la 22a sessió de la Conferència de les parts
del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP22) celebrada a Marràqueix al novembre de 2016 i també a la Cimera Habitat III celebrada a
Quito l’octubre de 2016
Seguint en la línia de projectar Catalunya com un actor internacional de referència i excel·lència en àmbits com el desenvolupament sostenible, s’han iniciat els
debats i treballs per crear el Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible a Catalunya i s’ha creat una Comissió Interdepartamental per a l’elaboració d’aquest Pla. L’objectiu és el de garantir que des de Catalunya es contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Actualment es troben ja actius els diferents grups tècnics i interdepartamentals per
tal de treballar en el compliment de les fites i indicadors definits pels 17 objectius
de desenvolupament sostenible presents a l’Agenda 2030. Els treballs per desenvolupar aquest Pla Nacional es basen també en l’informe elaborat pel CADS: «L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món» (informe 3/2016), que identifica
els principals reptes que caldria abordar per aplicar aquesta agenda global al nostre
país (l’informe està íntegrament disponible a: http://cads.gencat.cat/ca/informes/informes-per-anys/page/lagenda-2030-transformar-catalunya-millorar-el-mon-/).
El compromís per accentuar la presència i contribució de Catalunya en el sistema
de les Nacions Unides es manté ferm i des del govern s’ha reforçat la col·laboració
amb aquest organisme internacional amb actuacions específiques com i) l’acord en
forma de Memoràndum d’Entesa que s’ha negociat i signat amb l’Oficina de l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, ii) el desplegament del Memoràndum d’Entesa vigent amb UNESCO (amb l’aportació realitzada al Fons de
Patrimoni Immaterial per a un projecte de capacitació als països del Magreb) i, iii)
la signatura, el passat 3 de març, d’un Conveni de Col·laboració Interadministratiu
que permet el finançament de l’Institut de la Universitat de les Nacions Unides per
a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat (UNU-GCM) durant el període 2016-18.
Més específicament en l’àmbit multilateral euromediterrani es treballa amb la
resta de departaments per impulsar actuacions coordinades i transversals a la zona.
En aquesta línia, per d’exemple, destaquem, la consolidació de les relacions amb
les seus institucionals implantades a Barcelona com la Unió per a la Mediterrània
(UpM), l’Oficina regional per a la Mediterrània de l’Institut Forestal Europeu (EFIMED), el Secretariat de Ciutats i Governs Locals de Nacions Unides (CGLU) o la
Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes (CRPM).
Així mateix, s’ha participat i s’ha col·laborat en les iniciatives impulsades per entitats com l’IEMED, el CIDOB o el Consell de Diplomàcia Pública en l’àmbit de la
Mediterrània. Aquest ha estat el cas, entre altres, de la participació a la conferència
anual d’EuroMeSCo, liderada per l’IEMed, celebrada a Brussel·les on més d’un centenar de think tanks euromediterranis es reuneixen per analitzar la política de seguretat de la regió, o la col·laboració al fòrum internacional sobre acollida i integració
de persones refugiades que es va impulsar a Barcelona.
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Encara en aquest àmbit, destacar que s’ha incrementat la presència i la participació en fòrums, debats i iniciatives de política mediterrània. Alguns exemples són
la participació a la 3a Conferència d’Alt Nivell sobre Apoderament de les Dones
organitzada per la Unió per a la Mediterrània (UpM); la participació a la 10a Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, iniciativa de l’Associació de Cambres de
Comerç i Indústria del Mediterrani (Ascame); o la implicació en el fòrum d’stakeholders West Med Strategy liderat per la Comissió Europea i la UpM per impulsar
línies d’actuació en desenvolupament sostenible i blue economy.
En l’àmbit específic de la Unió per la Mediterrània, la Generalitat dona un suport
substancial al Secretariat de la Unió per la Mediterrània (UpM) en el seu desenvolupament, amb la cessió del Palau de Pedralbes de Barcelona com a seu central, i
contribuint al seu desplegament i consolidació. Per part del Govern s’ha assistit i
participat en diversos actes realitzats a Barcelona, com el II Fòrum Regional de la
UpM que va tenir lloc els dies 23 i 24 de gener 2017, amb el títol «Youth for Stability
and Development», cimera que reuneix als ministres d’Afers Exteriors dels Estats
membres de la UpM per analitzar i definir les previsions en relació amb l’Agenda
Mediterrània.
En l’àmbit multilateral i europeu, es segueix treballant per incidir les actuacions
del Consell d’Europa, organització internacional de referència per a la promoció
i defensa dels drets humans, la democràcia i l’Estat de dret. En aquest sentit s’ha
continuat col·laborant amb altres departaments del Govern en el marc dels Acords
Parcials del Consell d’Europa, com és el cas, per exemple, de l’Agència Catalana
de Joventut –que col·labora amb el Consell d’Europa com a gestora del Carnet Jove,
carnet adherit a l’Associació Europea del Carnet Jove (EYCA)– i s’ha treballat especialment la gestió de la presència catalana al Congrés de Poders Locals i Regionals
i en particular a les activitats de la seva Cambra de les Regions.
Finalment, el Govern, a través de la delegació davant la Unió Europea de Brussel·
les, ha reforçat el paper de Catalunya en l’àmbit europeu i ha volgut ser present als
principals debats que es mantenen oberts en relació a la Unió Europea com són els
referents a la solidaritat interna i externa, el lideratge en els reptes socials, el futur
de la Unió Econòmica i Monetària o les implicacions que tindrà tant per la UE com
per Catalunya la sortida del Regne Unit.
Paral·lelament, també a través de la Delegació a Brussel·les, el Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència va posar en funcionament un nou servei públic, pioner a Europa, dedicat als fons de la Unió Europea
a Catalunya: #FonsUECat. El servei #FonsUECat, reuneix les oportunitats de finançament europeu disponibles i integra la informació que dona el Govern sobre
els fons europeus. Recentment, el portal #FonsUECat ha esta guardonat als Premis
Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques en l’administració, per ser una de les
millors projecte integradors dels fons europeus a Catalunya.
En l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament, s’ha treballat per donar compliment al Pla director 2015-2018, al Pla anual 2016 i per consensuar amb els òrgans
consultius el nou pla anual de 2017. El Pla anual 2016 ha prioritzat l’enfocament estratègic de gènere, drets humans i sostenibilitat, la seguretat humana, la coordinació,
i la qualitat i coherència de les polítiques públiques. El pla director de cooperació
2015-2018 indica de manera explícita que un dels dos objectius estratègics que han
de marcar l’actuació del Govern és el de «Contribuir a la governança democràtica
mitjançant el respecte, la protecció i l’exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir sobre llur futur i promoure la llengua i la cultura que els són propis».
Aquesta línia de treball es veu reforçada en el Pla Director en els tres objectius
específics següents: donar suport a les organitzacions i els moviments socials en
l’exigibilitat i el gaudi efectiu dels drets col·lectius dels pobles, pel que fa a la capacitat de decidir el seu futur i gestionar els propis recursos, garantint la plena participació de les dones; promoure polítiques públiques orientades a l’aprofundiment
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democràtic a partir del reconeixement dels drets col·lectius dels pobles i l’obertura
d’espais de participació i la incorporació de models de desenvolupament coherents
amb llurs valors i propostes; i enfortir les organitzacions, els moviments i les autoritats indígenes per a garantir-ne la participació plena en els processos i les instàncies
de presa de decisions i en la defensa del propi model de desenvolupament.
El compromís amb la cerca de solucions al conflicte de Síria, també ha estat una
de les principals actuacions d’aquest 2016. En aquest sentit, s’ha incorporat a la convocatòria de subvencions un element de priorització a les intervencions relacionades
amb les causes i conseqüències dels conflicte, com ara els desplaçaments forçosos
que se’n deriven.
Aquest compromís de treball també s’ha materialitzat amb l’Acord de Cooperació Catalana, per mitjà de la signatura d’un acord amb l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i 15 ONGs que treballen sobre el terreny per un import d’1,6
milions d’euros per donar suport a les municipalitats libaneses amb la gestió de la
crisi de les persones refugiades. Aquest és el primer cop que les institucions catalanes que treballen en l’àmbit de la cooperació actuen de forma conjunta. Aquesta
aportació complementa les demandes reiterades d’aquest Govern per poder donar
acollida als refugiats. A nivell específic aquest conveni amb el PNUD, el Ministeri
i el Govern Libanès permetrà impulsar actuacions per millorar el servei de gestió i
abastament d’aigua, la gestió, l’eliminació i el reciclatge de residus, i l’atenció primària i els serveis de salut a la població, que en el marc del Programa Lebanon Host
Communities Support Project dona servei a més de de 800 mil persones.
En relació a la crisi humanitària de refugiats, el mes de març de 2016 el Govern
va fer arribar al comissari europeu Avramapoulos i a l’Estat espanyol respectivament, una carta on expressava la seva voluntat d’acollir fins a 4.500 refugiats, basat
en la feina feta en el sí del Comitè d’acollida format per la Generalitat, municipis
i organitzacions de la societat civil. A més, els departaments d’Afers Exteriors i el
de Salut van posar en marxa un projecte de col·laboració amb el govern grec perquè professionals de la sanitat catalana poguessin anar a treballar als camps de refugiats donant suport a les actuacions del govern grec davant l’arribada massiva de
refugiats. Des del Govern també s’ha participat a diversos fòrums de la UE aportant
experiències positives i innovadores d’integració d’immigrants i acollida de refugiats a casa nostra. En aquest sentit, es mantenen també línies d’actuació actives per
establir millores en els mecanismes de coordinació i continuïtat a les tasques que
fan les ONG’s catalanes sobre el terreny quan identifiquen persones interessades en
demanar refugi a Catalunya.
Finalment, en el marc de la Cimera de les Nacions Unides sobre migrats i refugiats, el Govern va organitzar l’acte «Is Successful Integration Possible? Best practices from North America and Europe» que tingué lloc al Carnegie Council for Ethics
in International Affairs a Nova York i el seminari «The Mediterranean Dimension
of the Refugee Crisis: Trends, Challenges, and Opportunities for Cooperation» per
abordar específicament la vessant europea i mediterrània de la crisi migratòria i de
refugiats.
Dins de l’àmbit de treball de pau, els drets humans i la seguretat humana també
destaca la feina d’acompanyament a diversos actors que ha fet el Govern durant el
conflicte a Colòmbia i la voluntat per col·laborar en la nova etapa de post-conflicte
que s’obre en aquests moments.
Alhora, el Pla Anual de Cooperació 2017, que veu augmentat el seu pressupost
en un 65%, reforça la política pública de cooperació i manté clarament els dos grans
objectius estratègics de treball: la igualtat de gènere i els drets col·lectius dels pobles,
tot i que també opta per una focalització més forta en algunes regions. Enguany s’incorpora una nova convocatòria per a programes plurianuals d’una durada de fins a
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30 mesos, que permeten una cooperació de llarg abast, eficient i transformadora, i,
que alhora, es centra en sis àrees geogràfiques i temàtiques d’intervenció prioritària.
També, aquest 2017 es recupera el Programa de protecció de defensors/es de
drets humans, fruit de l’articulació entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. Aquesta iniciativa vol acollir temporalment a Catalunya defensors i defensores dels drets humans vinculats a organitzacions o moviments socials, que vegin amenaçada la seva vida o integritat pel treball o activitats que realitzen. Com a
estratègia de protecció, el Programa de defensors i defensores de drets humans vol
visualitzar la situació dels defensors i de les defensors, així com les seves lluites. El
Programa vol crear i enfortir xarxes de suport institucional i social tant a Catalunya
com a Europa, alhora que pretén sensibilitzar la ciutadania catalana sobre la situació
dels drets humans al món.
El 6 de setembre de 2016 es va presentar el Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior. Aquest projecte de llei ha de permetre articular de manera integral
les polítiques públiques envers el fet emigratori català, així com incardinar la Catalunya Exterior en el desenvolupament de l’acció del govern; reconèixer els catalans
residents a l’exterior com a subjectes de drets i deures; i actualitzar, millorar i modernitzar les relaciones amb les comunitats catalanes a l’Exterior.
També s’ha donat un nou impuls al registre de catalans i catalanes a l’exterior
per incloure els expatriats catalans dins les polítiques públiques de la Generalitat i
permetre’ls participar activament en les iniciatives i actuacions de país. Aquest registre amplia considerablement els serveis que l’administració ofereix als catalans i
catalanes residents a l’exterior en àmbits com la salut, la cultura o la joventut.
També s’han desenvolupat noves iniciatives i han continuat altres d’interès per
a les comunitats catalanes a l’exterior com el Portal Moncat (servei de suport per a
la cerca d’oportunitats professionals a l’exterior), l’execució del Pla de Ciutadania i
les Migracions i del subsegüent Pla per a la Mobilitat Internacional del Govern de
Catalunya, el Pla de Foment de la qualitat de l’ensenyament de la llengua catalana a
l’exterior o la inclusió dels infants i joves catalans en la campanya «L’estiu és teu!»
de la Direcció General de Joventut.
S’ha continuat donant suport als espais d’intercanvi d’experiències i coneixement
entre les Comunitats Catalanes de l’Exterior amb suport i participació del Govern:
trobada de formació de professors de llengua catalana de les Comunitats Catalanes
d’Europa (abril 2016, Luxemburg), trobada de dinamització de les comunitats catalanes de l’est d’Europa (maig 2016, Viena), reunió del Consell de les Comunitats
Catalanes de l’Exterior, (setembre 2016, Barcelona), trobada Cultural de les Comunitats Catalanes del Con Sud d’Amèrica (setembre 2016, Mar del Plata), o la trobada
de Comunitats Catalanes d’Europa (octubre 2016, Londres).
Finalment, el Govern, a través del departament de Governació i Habitatge, també
ha aprovat el Projecte de llei del procediment de votació electrònica per garantir el
dret de vot als catalans residents a l’estranger i evitar situacions com les viscudes en
anteriors eleccions que ja ha iniciat la tramitació parlamentària.
Més enllà de l’acció governamental, la projecció internacional de Catalunya està
també en mans de la societat civil i les entitats i organismes més representatius, com
ara el Consell de Diplomàcia Pública Catalana, l’Institut Català Internacional per la
Pau, o la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes entre d’altres. El Govern dona suport a aquestes entitats perquè continuïn la seva tasca
de convertir Catalunya en un actor de referència internacional. Així mateix, des del
Govern es rep a visitants internacionals que participen a programes impulsats per
aquestes entitats així com també es fa seguiment i es participa en aquelles activitats
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que aquestes entitats organitzen a l’exterior i que poden resultar rellevants per a la
projecció internacional de Catalunya.
Barcelona, 10 de maig de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’Anna Tardà, presidenta de
l’Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00459/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 15.05.2017.

Compareixença en ponència de David Esteller, en representació de
l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00465/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament
de l’excedent alimentari», el 15.05.2017.

Compareixença en ponència de Ferran Busquets, en representació
d’Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
353-00471/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 15.05.2017.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença en ponència d’una representació del Comitè
Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi)
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la nodiscriminació
353-00472/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 15.05.2017.

Compareixença en ponència d’Emilio Ruiz, en representació del
Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació
353-00483/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 15.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Vida
Independent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
353-00485/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no-discriminació», el 15.05.2017.

Compareixença d’Eduardo Inda Arriaga, director d’OK Diario, davant
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00484/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodista, davant la Comissió
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00485/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

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

78

BOPC 413
18 de maig de 2017

Compareixença de Carlos Quílez, periodista de Crónica Global,
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00486/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2,
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al
2016
334-00069/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 59467 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que disposa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic de
la Memòria Anual 2016, corresponent a les activitats realitzades pel Consell.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Barcelona, 12 de maig de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

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
CONVOCATÒRIA DEL PRIMER EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir sis places de
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (BOPC 358, del 16 de març de 2017), en la sessió tinguda el 15 de maig de
2017, ha acordat de convocar el primer exercici de la primera prova (qüestionari) el
17 de juny de 2017.
El lloc de realització de la prova serà:
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Carrer de Girona, 20
08010 Barcelona
Els aspirants s’hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les
9.30 h i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i un corrector
líquid de color blanc. A partir de les 9.45 h prèvia acreditació de l’original del seu
DNI, passaport o carnet de conduir, els aspirants entraran a l’aula corresponent.
La prova començarà a les 10 h.
Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data
de 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 administracions públiques.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Begoña Benguría i Calera, secretària del tribunal

Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista
programador o analista programadora i un lloc de treball d’analista
administrador o analista administradora de portals d’informació del
Parlament de Catalunya
501-00003/11
CONVOCATÒRIA
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de maig de 2017, ha convocat
un concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista programador
o analista programadora i un lloc de treball d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya, grup A2, nivell
9, d’acord amb el que estableixen els articles 38, 51, 52, 59 i 60 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i el que estableix l’article 20.1
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament per als anys
2008-2011, d’acord amb la normativa corresponent sobre la funció pública de la Generalitat de Catalunya.
4.90.10. Càrrecs i personal
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Les funcions assignades als dos llocs de treball d’analista programador o analista
programadora consisteixen a participar en les diverses fases del cicle de desenvolupament d’aplicacions corporatives, en l’administració, el control de qualitat i en
el manteniment evolutiu i correctiu. També són funcions d’aquests llocs de treball
participar en l’anàlisi funcional i tècnica de requeriments i en tasques de formació
d’usuaris en productes informàtics, prestar suport de segon nivell de les incidències
funcionals relacionades amb les diverses aplicacions corporatives del Parlament i
acomplir totes les altres tasques pròpies de llur especialitat.
Les funcions assignades al lloc de treball d’analista administrador o analista
administradora de portals d’informació consisteixen a prestar suport administratiu,
funcional, tècnic i organitzatiu, principalment, a l’Àrea de Gestió i Administració
de Portals d’Informació. També són funcions d’aquest lloc de treball participar en
l’anàlisi tècnica i funcional i el desenvolupament de projectes i en les tasques necessàries per a garantir un manteniment evolutiu, correctiu i funcional d’aquests
entorns. Altres funcions que li corresponen són participar en la definició de criteris d’estructuració dels continguts, la navegació i la proposta visual que s’adapti als
requeriments de la imatge corporativa establerts amb caràcter general per al Parlament, tenint en compte les limitacions tecnològiques i respectant la normativa sobre
accessibilitat i usabilitat. També s’assignen a aquest lloc de treball les funcions de
prestar suport de segon nivell en les incidències tècniques i funcionals i acomplir
totes les altres tasques pròpies de la seva especialitat.
Bases de la convocatòria
1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs tothom qui, en la data en què fineixi el termini de presentació de sol·licituds, compleixi les condicions següents:
a) Ésser ciutadà espanyol o nacional d’algun dels altres estats membres de la
Unió Europea.
b) Haver fet setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol d’Enginyeria Tècnica, de diplomatura universitària de primer
cicle, d’Arquitectura Tècnica, de formació professional de tercer grau o equivalent.
d) Tenir els coneixements de llengua catalana del nivell de suficiència de català (C1), o superar la prova selectiva prevista en la base 4.4. d’aquesta convocatòria.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a exercir les funcions pròpies de les places convocades.
f) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol
administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han
d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur estat d’origen.
2. Sol·licituds i documentació

2.1. Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar
a la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans en el termini
de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Les sol·licituds s’han de
presentar en paper, de manera presencial, al Registre del Parlament de Catalunya,
en dies laborables, excepte dissabte, en horari de dilluns a dijous, de les 9 a les 14
hores i de les 15 a les 18 hores, i divendres de les 9 a les 14 hores i de les 15 a les 17
hores (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) o bé a les oficines dels registres
públics de l’Administració de la Generalitat.
2.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar en un model normalitzat, en el qual s’ha
indicar clarament el lloc de treball al qual s’opta i en cas d’optar als dos llocs de tre4.90.10. Càrrecs i personal
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ball convocats, l’ordre de preferència. Els exemplars de la dita sol·licitud estan a disposició dels interessats al Servei d’Identificació del Parlament, i en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).
2.3. Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:
a) Una fotocòpia compulsada del document oficial d’identitat.
b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata per als llocs de treball convocats.
c) Una fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
d) L’original o fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb
el barem que estableix la base 7.
e) Original o fotocòpia compulsada del certificat de tenir el certificat de nivell
de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents que estableix l’Ordre
VCP/491/2009, del 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, del 12
d’abril, per a restar exempts, si escau, de fer la prova de coneixements de llengua
catalana.
2.4. El fet de no presentar el currículum implica que l’òrgan qualificador no el
pot tenir en compte a l’hora de valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en
compte els mèrits no acreditats documentalment.
2.5. Amb la sol·licitud, els aspirants donen llur consentiment al tractament de les
dades de caràcter personal necessàries per a prendre part en la convocatòria i per
a la resta de tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, i
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats, els òrgans de l’Administració, les institucions o les empreses, per a demanar-los la validació o l’autenticació dels documents aportats com a justificants del compliment dels requisits
o dels mèrits al·legats.
3. Acreditació dels mèrits i compulsa de documents

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.
3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats originals corresponents o amb la còpia degudament compulsada o confrontada amb
l’original. L’acte de compulsa amb els originals s’ha de fer al Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, o bé a les oficines dels registres públics
de l’Administració de la Generalitat on es presenti la sol·licitud.
3.3. Els certificats esmentats en la base 3.2 han d’ésser expedits per:
a) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en institucions públiques diferents del Parlament o en l’àmbit
de l’empresa privada.
b) La cap del Departament de Recursos Humans, en el supòsit de mèrits referits
a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa en el supòsit d’altres mèrits.
3.4. La comissió tècnica d’avaluació només valorarà aquells mèrits que estiguin
fefaentment acreditats.
4. Admissió dels aspirants

4.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la cap del Departament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública mitjançant una resolució,
en el termini de quinze dies, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en
la convocatòria i dels que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
En la dita resolució, que s’ha de publicar d’acord amb el que estableixen les bases
6.4 i 6.5, s’han d’indicar els motius d’exclusió, si escau.
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4.2. Els aspirants tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de
fer-se pública la resolució per a formular les reclamacions que creguin pertinents davant la cap del 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. 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 el procés selectiu.
4.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o vistes les reclamacions presentades, i un cop fetes, si escau, les rectificacions pertinents, la cap del Departament de
Recursos Humans aprovarà, mitjançant una resolució, la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos i dels aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
4.4. La prova de llengua catalana té caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no hagin acreditat documentalment dins el termini de presentació de sol·
licituds, sens perjudici del que estableix la base 4.2, que tenen els coneixements de
llengua catalana del nivell de suficiència de català (C1).
4.5. L’acreditació documental per a restar exempts de fer la prova es pot fer efectiva fins just abans de l’inici de l’exercici de coneixements de llengua catalana, aportant l’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa davant el tribunal, el
qual ha de trametre una fotocòpia d’aquesta documentació a l’òrgan convocant, perquè s’incorpori a l’expedient de la persona interessada.
5. Comissió tècnica d’avaluació

5.1. La comissió tècnica d’avaluació és formada per:
a) La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
b) La cap del Departament de Recursos Humans.
c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna proposada pel Consell
de Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les funcions del lloc
que s’ha de proveir.
5.2. És present a les sessions com a assessor de la comissió tècnica d’avaluació el
vicepresident primer de la Mesa del Parlament, representant d’aquesta en matèria de
personal i, en cas d’absència d’aquest, el secretari segon de la Mesa del Parlament.
6. Desenvolupament del procés selectiu

6.1. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini màxim de cinc dies a comptar
de la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de la prova de català per als candidats que no han acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana del nivell de suficiència de
català (C1), amb una antelació mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta prova
és d’apte/a o no apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen les bases
6.5. Els aspirants que no superin la prova seran exclosos del procés selectiu.
6.2. Un cop feta la valoració dels mèrits dels aspirants admesos, la comissió tècnica d’avaluació ha de fer públic el resultat d’aquesta valoració.
6.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de convocar els aspirants que hagin superat la puntuació mínima establerta per a la fase de valoració de mèrits, amb una
antelació mínima de dos dies, per a la realització del test tècnic i de l’entrevista que
estableix la base 7, que es poden fer el mateix dia o en dies diferents.
6.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un mes des de la publicació
de la llista definitiva de persones admeses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels candidats admesos en el procés selectiu, amb les puntuacions atorgades
en les diferents fases, la qual es fa pública al tauler d’anuncis del Parlament i en el
web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/
index.html).
6.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria, així com les qualificacions de les proves i de les fases de concurs s’han de fer
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públiques en el tauler d’anuncis del Parlament, als efectes del que estableix l’article
45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Amb aquesta publicació, es considera feta
la notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de
la presentació de possibles recursos. També, i sense subjecció a aquest termini, les
comunicacions, notificacions i qualificacions s’han de fer públics en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).
7. Valoració dels mèrits i les capacitats

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què es refereix la base
2.3.b, c i d, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues
fases. En la primera fase s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 35 punts per a poder passar a la segona, i en el conjunt de les dues fases s’ha d’obtenir una puntuació
mínima total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents:
7.1. Analista programador o analista programadora
Primera fase. Valoració de mèrits
Experiència laboral
Es valora, fins a un màxim de 45 punts, el treball desenvolupat en funció de
l’experiència i els coneixements adquirits, especialment en l’exercici de funcions
semblants a les pròpies de la plaça que s’ha de cobrir, tenint en compte el contingut
tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el servei objecte de convocatòria i també els coneixements i l’experiència, especialment en l’ús de les eines
informàtiques necessàries per a dur a terme el servei. L’experiència s’ha d’acreditar
mitjançant l’aportació dels contractes de treball, informes d’empresa o qualsevol altra documentació que, en tots els casos, ha de poder ésser verificable, sempre que
l’òrgan de selecció ho consideri necessari, i s’ha de referir a treballs duts a terme en
els darrers cinc anys. Quan la documentació aportada faci referència a eines o entorns de desenvolupament, cal fer constar la versió de producte en què s’ha adquirit
l’experiència.
La puntuació en aquest apartat s’ha de ponderar atenent els criteris següents:
– Ús avançat de llenguatges de programació i frameworks associats (Java, PL/
SQL, PHP, JavaScript), fins a 8 punts.
– Ús avançat de llenguatges i estàndards de disseny web i frameworks associats
(HTML5, CSS3, JavaScript), fins a 5 punts.
– Ús avançat de desenvolupament d’aplicacions web sobre Oracle APEX 5, fins
a 4 punts.
– Desenvolupament sobre Oracle UCM, SSXA, fins a 2 punts.
– Desenvolupament de sites basades en WordPress, Joomla, Drupal o similars,
fins a 2 punts.
- Disseny, integració i tècniques d’API Management (SOA, WS, REST, JSON,
XML, etcètera), fins a 2 punts.
– Entorn de programació i administració de bases de dades relacionals (Oracle,
MSSQL, MySQL) i llenguatge SQL, fins a 9 punts.
– Anàlisi i disseny d’aplicacions per a entorns web i dispositius mòbils, fins a 5
punts.
– Experiència i coneixements sobre l’ús de la informàtica en l’entorn parlamentari i el procés legislatiu, fins a 3 punts.
– Altres experiències adquirides en el treball desenvolupat, si són rellevants per
al càrrec que s’ha d’ocupar, fins a 3 punts.
– Altres eines de disseny gràfic i web, fins a 2 punts.
Formació i perfeccionament
L’assistència als cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre matèries, tècniques o procediments relacionats amb les tasques de la plaça que s’ha
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d’ocupar, o l’acreditació de coneixements equivalents a l’aprofitament d’aquests cursos, es valora fins a un màxim de 21 punts, en funció de la utilitat dels dits cursos
o coneixements, ponderada de manera raonable amb llur dificultat tècnica, llur vigència tècnica o actualització i, si escau, llur durada. Quan la documentació aportada faci referència a eines o entorns de desenvolupament, cal fer constar la versió de
producte en què s’ha rebut la formació.
La puntuació en aquest apartat s’ha de ponderar atenent els criteris següents:
– Eines de programació sobre bases de dades Oracle (PL/SQL, SQL i tecnologia
associada), fins a 6 punts.
– Eines de programació (Java, PL/SQL, PHP, JavaScript, Node, Angular, Apache
Express, HTML5, CSS3), fins a 4 punts.
– Eina de desenvolupament Oracle APEX, fins a 3 punts.
– Implantació i desenvolupament sobre Oracle UCM i SSXA, fins a 3 punts.
– Desenvolupament d’interfícies amb WS, REST o arquitectures SOA i Cloud,
fins a 2 punts.
– Implementació sobre WordPress, Joomla, Drupal, fins a 1 punt.
– Metodologies de desenvolupament àgils i eina de gestió JIRA, fins a 1 punt.
– Matèries, tècniques o procediments relacionats amb el càrrec i no valorats en
altres apartats, fins a 1 punt.
Titulacions acadèmiques
Les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al servei pel qual s’efectua la contractació, es valoren fins a 2 punts, en funció dels coneixements requerits,
de la competència i de l’especialització del servei. Es tenen per necessàriament rellevants les titulacions en àmbits específics de la informàtica o les telecomunicacions.
En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques d’un nivell inferior que són
necessàries per a assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.
Coneixements d’anglès
Els coneixements d’anglès acreditats únicament mitjançant els certificats previstos d’acord amb els nivells del document del Marc europeu comú de referència per
a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa l’any 2001, es valoren fins a
2 punts.
Segona fase. Test tècnic i entrevista
Test tècnic
En el test tècnic es valoren els mèrits i les capacitats professionals de l’aspirant
en relació amb les característiques específiques del lloc de treball. Consta de trenta
preguntes relacionades amb la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques del lloc
de treball.
La comissió tècnica de valoració ha de fixar el temps de durada d’aquest test, que
no pot superar els noranta minuts.
El test tècnic no és eliminatori i es valora amb un màxim de 10 punts.
Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir
dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants, que siguin pertinents per a desenvolupar el lloc de treball convocat, i en conseqüència per a determinar la major adequació de la persona al lloc de treball.
Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts
funcionals del lloc de treball convocat.
L’entrevista també podrà versar sobre el contingut del test tècnic esmentat en
l’apartat anterior.
L’entrevista es valora amb un màxim de 20 punts.
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7.2. Analista administrador o analista administradora de portals d’informació
Primera fase. Valoració de mèrits
Experiència laboral
Es valora, fins a un màxim de 45 punts, el treball desenvolupat en funció de
l’experiència i els coneixements adquirits, especialment en l’exercici de funcions
semblants a les pròpies de la plaça que s’ha de cobrir, tenint en compte el contingut
tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el servei objecte de convocatòria i també els coneixements i l’experiència, especialment en l’ús de les eines
informàtiques necessàries per a dur a terme el servei. L’experiència s’ha d’acreditar
mitjançant l’aportació dels contractes de treball, informes d’empresa o qualsevol altra documentació que, en tots els casos, ha de poder ésser verificable, sempre que
l’òrgan de selecció ho consideri necessari, i s’ha de referir a treballs duts a terme en
els darrers cinc anys. Quan la documentació aportada faci referència a eines o entorns de desenvolupament, cal fer constar la versió de producte en què s’ha adquirit
l’experiència.
La puntuació en aquest apartat s’ha de ponderar atenent els criteris següents:
– Ús avançat de llenguatges de programació i frameworks associats (Java, PL/
SQL, PHP, JavaScript), fins a 5 punts.
– Ús avançat de llenguatges i estàndards de disseny web i frameworks associats
(HTML5, CSS3, JavaScript), fins a 7 punts.
– Ús avançat de desenvolupament d’aplicacions web sobre Oracle APEX 5, fins
a 2 punts.
– Desenvolupament sobre Oracle UCM, SSXA, fins a 1 punt.
– Desenvolupament de sites basades en WordPress, Joomla, Drupal o similars,
fins a 5 punts.
- Disseny, integració i tècniques d’API Management (SOA, WS, REST, JSON,
XML, etcètera), fins a 1 punt.
– Entorn de programació i administració de bases de dades relacionals (Oracle,
MSSQL, MySQL) i llenguatge SQL, fins a 5 punts.
– Anàlisi i disseny d’aplicacions per a entorns web i dispositius mòbils, fins a 5
punts.
– Experiència i coneixements sobre l’ús de la informàtica en l’entorn parlamentari i el procés legislatiu, fins a 4 punts.
– Altres experiències adquirides en el treball desenvolupat, si són rellevants per
al càrrec que s’ha d’ocupar, fins a 3 punts.
– Altres eines de disseny gràfic i web, fins a 7 punts.
Formació i perfeccionament
Per l’assistència als cursos de formació i de perfeccionament que versin sobre
matèries, tècniques o procediments relacionats amb les tasques de la plaça que s’ha
d’ocupar, o l’acreditació de coneixements equivalents a l’aprofitament d’aquests cursos, fins a un màxim de 21 punts, en funció de la utilitat dels dits cursos o coneixements, ponderada de manera raonable amb llur dificultat tècnica, llur vigència
tècnica o actualització i, si escau, llur durada. Quan la documentació aportada faci
referència a eines o entorns de desenvolupament, cal fer constar la versió de producte en què s’ha rebut la formació.
La puntuació en aquest apartat s’ha de ponderar atenent els criteris següents:
– Eines de programació sobre bases de dades Oracle (PL/SQL, SQL i tecnologia
associada), fins a 5 punts.
– Eines de programació (Java, PL/SQL, PHP, JavaScript, Node, Angular, Apache
Express, HTML5, CSS3), fins a 5 punts.
– Eina de desenvolupament Oracle APEX, fins a 2 punts.
– Implantació i desenvolupament sobre Oracle UCM i SSXA, fins a 1 punt.
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– Desenvolupament d’interfícies amb WS, REST o arquitectures SOA i Cloud,
fins a 1 punt.
– Implementació sobre WordPress, Joomla, Drupal, fins a 5 punts.
– Metodologies de desenvolupament àgils i eina de gestió JIRA, fins a 1 punt.
– Matèries, tècniques o procediments relacionats amb el càrrec i no valorats en
altres apartats, fins a 1 punt.
Titulacions acadèmiques
Les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al servei pel qual s’efectua la contractació, es valoren fins a 2 punts, en funció dels coneixements requerits,
de la competència i de l’especialització del servei. Es tenen per necessàriament rellevants les titulacions en àmbits específics de la informàtica o les telecomunicacions.
En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques d’un nivell inferior que són
necessàries per a assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.
Coneixements d’anglès
Els coneixements d’anglès acreditats únicament mitjançant els certificats previstos d’acord amb els nivells del document del Marc europeu comú de referència per
a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa l’any 2001, es valoren fins a
2 punts.
Segona fase. Test tècnic i entrevista
Test tècnic
En el test tècnic es valoren els mèrits i les capacitats professionals de l’aspirant
en relació amb les característiques específiques del lloc de treball. Consta de trenta
preguntes relacionades amb la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques del lloc
de treball.
La comissió tècnica de valoració ha de fixar el temps de durada d’aquest test, que
no pot superar els noranta minuts.
El test tècnic no és eliminatori i es valora amb un màxim de 10 punts.
Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir
dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants, que siguin pertinents per a desenvolupar el lloc de treball convocat, i en conseqüència per a determinar la major adequació de la persona al lloc de treball.
Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts
funcionals del lloc de treball convocat.
L’entrevista també podrà versar sobre el contingut del test tècnic esmentat en
l’apartat anterior.
L’entrevista es valora amb un màxim de 20 punts.
8. Resolució del concurs
8.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol
el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i
les capacitats que especifica la base 7. Aquesta resolució comporta que les persones
proposades siguin nomenades funcionaris interins per als llocs corresponents d’analista programador o analista programadora o d’analista administrador o analista administradora del Parlament de Catalunya.
8.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si escau, a favor de la persona que ha obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre dels apartats de
valoració dels mèrits i les capacitats que estableix la base 7.
8.3. El concurs pot ésser declarat desert.

4.90.10. Càrrecs i personal

87

BOPC 413
18 de maig de 2017

9. Terminis d’incorporació i de presa de possessió
9.1. La proposta de nomenament s’ha de notificar a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar de la data de recepció de la notificació, aporti els següents documents acreditatius de les condicions que estableix la
base 1:
a) Els documents acreditatius de complir les condicions que estableixen les lletres a i b.
b) L’original o una fotocòpia confrontada del títol exigit com a condició per la
lletra c, o del resguard acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició o de col·
legiació.
c) El certificat mèdic acreditatiu de complir la condició que estableix la lletra e.
d) La declaració de complir la condició que estableix la lletra f.
9.2. La persona aspirant proposada que tingui la condició de funcionària d’alguna administració pública restarà respecte d’aquesta en la situació administrativa de
serveis especials.
9.3. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats, la Mesa
del Parlament aprova el nomenament interí de les persones proposades, per als llocs
corresponents d’analista programador o analista programadora o d’analista administrador o analista administradora del Parlament de Catalunya. Aquest acord es fa
públic i es notifica a la persona interessada, la qual disposa d’un període de deu dies
hàbils, des que se li notifica el nomenament, per a prendre possessió. En el cas que
l’acord de nomenament de la Mesa es realitzi la darrera setmana de juliol, als efectes
del còmput de terminis per a la presa de possessió, tenint en compte els articles 77.1
i 102.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, la presa de possessió es realitzarà amb efectes de l’1 de setembre. Si es produeix cap defecte en la documentació
que n’impedeix el nomenament o bé la persona proposada no pren possessió en el
termini establert, la Mesa del Parlament la pot substituir pel candidat o candidata
aprovat que la segueixi en puntuació en la qualificació del tribunal.
10. Règim d’impugnacions i al·legacions
10.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del
concurs, que posen fi a la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà d’haver-se publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver-se
publicat o notificat.
10.2. Contra els actes de tràmit de la Direcció de Govern Interior - Departament
de Recursos Humans i de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets
o interessos legítims, els interessats poden interposar un recurs d’alçada davant la
Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el tauler d’anuncis del Parlament, 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 administracions públiques.
10.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la base 10.2, els aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que estimin
pertinents per a llur consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final
del procés selectiu.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, d’acord
amb el que disposa la base 5 de la convocatòria del concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista programador o analista programadora i un lloc
de treball d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya, ha designat per a formar part de la comissió tècnica
d’avaluació de l’esmentat concurs Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament
d’Informàtica i Telecomunicacions, Begoña Benguría Calera, cap del Departament
de Recursos Humans i en representació del personal Víctor Bachiller Batanero com
a vocal titular i Josep Ramon Calviño García com a vocal suplent.
Palau del Parlament, 16 de maig 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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