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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 635/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Projecte de
decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió
24, 04.05.2017, DSPC-C 404

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 4 de maig de 2017, d’acord amb l’article 168 del
Reglament del Parlament i l’article 41.2 de la Llei 19/2014, del 29 de setembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha aprovat les recomanacions amb relació al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11)
mitjançant l’adopció de la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya acorda recomanar al Govern modificar la redacció
del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, en els termes següents:
Article 9. Procediment de designació
1. El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya.
2. Les designacions dels membres de la Comissió s’han de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.
Article 15. President o presidenta

[...]
f bis) Signar els convenis a què fa referència l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i els que tinguin per
finalitat les relacions de col·laboració que determina l’article 57 d’aquest reglament, i
amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del dret d’accés a
la informació pública.
f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els casos d’incompliment de les resolucions de la Comissió, o quan del coneixement de les
reclamacions en resulti la comissió d’infraccions tipificades com a greus o molt greus
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.

[...]
Article 29. Objecte

[...]
2 bis. La reclamació també es pot interposar contra les resolucions denegatòries,
expresses o presumptes, de les sol·licituds dirigides a les administracions públiques i
els altres subjectes responsables per demanar el compliment de les obligacions de publicitat activa que els correspongui d’acord amb la legislació de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. És aplicable a la presentació, tramitació i resolució
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d’aquestes sol·licituds el mateix règim jurídic establert per a les sol·licituds d’accés a la
informació pública.

[...]
Article 30. Legitimació

[...]
c bis) Les persones a qui s’ha denegat la sol·licitud per exigir el compliment de les
obligacions de publicitat activa a què fa referència l’article 29.2 bis.
[...]
Article 31. Interposició de les reclamacions

[...]
b) La resolució objecte de reclamació, l’incompliment material del dret d’accés si
aquest ha estat reconegut expressament o de manera presumpta o la resolució per la
qual es denega la publicació de la informació en el Portal de la Transparència.

[...]
Article 32. Termini

[...]
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. Si aquesta
no conté la indicació per presentar la reclamació a què fa referència la disposició addicional, la notificació només té efectes a partir de la data en què la persona interessada
faci actuacions que comportin el coneixement del contingut i abast de la resolució objecte
de notificació, o interposi qualsevol altre recurs que sigui procedent.

[...]
3. En cas de resolució presumpta, la reclamació es podria interposar en qualsevol
moment a partir del dia següent al que, d’acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es produeixin els efectes del silenci administratiu.
Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials

[...]
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació si aquesta no té per objecte el dret d’accés a la informació pública o si no compleix els requisits establerts
pels articles anteriors i la persona reclamant, amb requeriment previ, no esmena la
reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de motivar
la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.
[...]
Article 34. Drets de terceres persones

[...]
1 bis. Les administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació i el
trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés objecte
de reclamació, en els termes, les condicions i els terminis fixats per la Comissió. Si l’Administració no ha efectuat el trasllat dins del termini, o si el trasllat comporta una complexitat especial, la Comissió pot ampliar a quinze dies el termini per resoldre la reclamació, fixat per l’article 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

[...]
Article 42. Inici del procediment amb resolució
1. El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la reclamació.
2. La mediació, si s’hi opta, suspèn el termini per dictar resolució. Una vegada transcorregut un mes des de la suspensió, si no s’ha assolit l’acord es reprèn el còmput del
termini per a la resolució.
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Article 43. Tramitació

[...]
2. La Comissió ha d’informar les persones interessades, en el termini de cinc dies
des de l’admissió a tràmit, del termini de resolució i del sentit del silenci, i també del seu
dret a presentar les al·legacions que considerin pertinents i a accedir a l’expedient i consultar la documentació aportada per l’Administració pública. Si hi ha terceres persones
afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. La comunicació a les
persones interessades i, si escau, a terceres persones interessades, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la tramitació del procediment.

[...]
Article 45. Termini i sentit del silenci
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dictar i
notificar la resolució en els termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
2. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini legalment establert, es pot
entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resoldre-la
expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació al sentit del silenci.
Article 52. Mitjans econòmics

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova
anualment l’avantprojecte de pressupost, que ha de tenir la informació que determinen les normes per elaborar el pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el
pressupost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins el pressupost
del departament de la Generalitat al qual resta adscrita.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de
Catalunya i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual resta
adscrita per a la tramitació de les actuacions que se’n derivin. La Comissió pot requerir
al departament la col·laboració del personal i la utilització dels mitjans materials necessaris per a l’efectivitat de les seves funcions.

[...]
Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens
locals

[...]
2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb resolució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de
la unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa
referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es
crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, o amb qui
determini l’Administració de la Generalitat en el cas que es modifiqui l’esmentat decret.

[...]
D’acord amb el que estableix l’article 41.2 de la Llei 19/2014, del 29 de setembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Comissió acorda
donar caràcter vinculant a les recomanacions que afecten els articles 9; 15.2; 31.1.b,
llevat de l’incís final «o la resolució per la qual es denega la publicació de la informació en el Portal de la Transparència»; 34; 52; i 55.
Com a annex a aquest acord, s’adjunta el text del Projecte de decret pel qual
s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública, amb la incorporació de les recomanacions de la Comissió.
Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Gerard Gómez del Moral i Fuster;
la presidenta de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Annex
Text del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
amb la incorporació de les recomanacions que proposa la ponència
(les recomanacions es destaquen en negreta)
Tram. 259-00001/11
Decret /2017, de , pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió
de Garantia del dret d’accés a la informació pública
Preàmbul

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha configurat un sistema de garanties del dret d’accés a la informació pública en el que, per la seva novetat en el nostre sistema institucional, destaca la creació de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret que la Llei reconeix a totes les persones d’accedir a la informació pública i, per tant, en constitueix una peça
clau. La Comissió es designada pel Parlament de Catalunya, gaudeix de plena independència orgànica i funcional i resta adscrita al departament de l’Administració de
la Generalitat competent en matèria de polítiques de transparència. El Govern l’ha
de dotar dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves
funcions, respectant-ne sempre la independència orgànica i funcional.
La reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública s’erigeix com un mecanisme voluntari, àgil i gratuït que persegueix donar
una resposta adequada a les demandes d’informació, però també a la protecció d’altres béns, drets i interessos amb els que eventualment pugui entrar en conflicte, per
part d’un òrgan independent i imparcial com estableix el Conveni del Consell de
Europa de 2009 sobre accés als documents públics.
El Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública que s’aprova per mitjà d’aquest Decret té com a objectiu garantir i potenciar
la independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta finalitat l’àmbit funcional que li correspon, així com l’estructura i els mitjans necessaris per tal que pugui
exercir amb eficàcia les responsabilitats que li atribueix la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Aquest Decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda a l’article 41.2 i a
la disposició final tercera de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i d’acord amb el procediment establert
pel primer d’aquests preceptes.
L’article únic disposa l’aprovació del Reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública, el qual s’estructura en vuit capítols. El capítol
I conté les disposicions generals que persegueixen garantir la independència orgànica i funcional de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. El capítol II defineix les funcions de la Comissió per vetllar pel compliment i la
garantia del dret d’accés a la informació pública. El capítol III regula la composició
de la Comissió, el mandat, la pèrdua de la condició de membre i els drets i deures
dels seus membres. El capítol IV defineix l’organització de la Comissió, mentre que
el capítol V estableix les seves normes de funcionament, on destaca el paper dels
mitjans electrònics en el desenvolupament de la seva activitat. El capítol VI regula
els procediments mitjançant els quals es poden tramitar les reclamacions que s’interposin contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació, punt on destaca particularment, per la seva novetat, la regulació del procediment amb mediació que persegueix que les parts construeixin per elles mateixes
una solució a la controvèrsia relativa a l’accés a la informació pública. En el cas en
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què les parts no acceptin la mediació o no s’arribi a un acord, se seguirà el procediment amb resolució. El capítol VII regula els mitjans a disposició de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública per al correcte exercici de les
seves funcions que han de garantir la seva independència orgànica i funcional i el
capítol VIII estableix els canals a través els que es duen a terme les seves relacions
institucionals.
Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes, d’acord amb l’article
159.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en línia amb el que estableix en matèria de transparència l’article 71.4 del mateix text estatutari, de conformitat amb la
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;
Per tot això, a proposta del Conseller del departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, d’acord amb l’informe del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació
prèvia del Govern,
Decreto:
Article únic

S’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és l’òrgan
col·legiat encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública a Catalunya, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 2. Independència orgànica i funcional

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix les
seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a
instruccions jeràrquiques de cap mena.
Article 3. Àmbit d’actuació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública intervé en
relació amb les actuacions i les omissions en matèria d’accés a la informació pública
que duen a terme els subjectes següents:
a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya.
b) Els ens que integren l’Administració local a Catalunya.
c) L’Administració pròpia d’Aran.
d) Els organismes i ens públics de les administracions a què fan referència les
lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les societats amb participació majoritària o vinculades a les administracions
a què fan referència les lletres a), b) i c).
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f) Les fundacions del sector públic de les administracions a què fan referència
les lletres a), b) i c).
g) Les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a
què fan referència les lletres a), b) i c).
h) Els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna de les administracions a què
fan referència les lletres a), b) i c).
i) La resta de subjectes obligats d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici
de la formalització del corresponent conveni, si escau.
Article 4. Adscripció

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscrita al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en
matèria de polítiques de transparència.
2. El departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a
l’apartat anterior ha d’oferir la informació i el suport necessari per garantir el compliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimonial, de contractació i
anàlogues per part de la Comissió.
Article 5. Seu

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública té la seu a la
ciutat de Barcelona, sens perjudici que es pugui reunir a qualsevol altra localitat catalana i d’allò que es preveu per al procediment amb mediació.
Capítol II. Funcions
Article 6. Principis

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir
les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.
2. La Comissió en el desenvolupament de les seves funcions ha de ponderar raonadament l’interès públic en la divulgació de la informació i els drets, els béns i els
interessos protegits per la legislació de transparència i la resta de la legislació vigent.
3. Els actes i acords de la Comissió tenen caràcter tecnicojurídic i han d’ésser
fonamentats en motivacions d’aquesta naturalesa, sense que en cap cas es puguin
fonamentar en criteris d’oportunitat o de conveniència.
4. Els subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació han de col·laborar amb
la Comissió i han de comunicar-li les actuacions fetes per a executar els acords de
mediació i per donar compliment a les resolucions que hagi dictat, les quals tenen
caràcter executiu.
5. La Comissió actua sotmesa a la normativa aplicable a les Administracions
públiques.
Article 7. Funcions

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública vetlla pel
compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l’assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el
compliment i les garanties de l’accés a la informació pública.
2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:
a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l’article
3 relacionats amb el dret d’accés a la informació pública en els termes previstos en
aquest Reglament.
b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les
comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació
pública.
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c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la
Llei atribuïda al Síndic de Greuges.
d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa
a l’accés a la informació, sens perjudici de l’adopció de les mesures de coordinació
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés,
Avaluació i Tria Documental previstes a l’article 59 d’aquest decret.
e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment
del dret d’accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tramitat.
f) Emetre informes en relació amb els conflictes d’atribucions que es puguin suscitar en relació als responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
g) Elaborar estudis i anàlisis per millorar el coneixement de l’aplicació de la legislació vigent en matèria d’accés a la informació a partir de les reclamacions que
hagin estat tramitades per la Comissió.
h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les Administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d’accés a la informació
pública o que, a criteri de l’òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una incidència rellevant.
i) Atendre les consultes que amb caràcter facultatiu i no vinculant puguin formular els subjectes esmentats a l’article 3 sobre la transparència i el compliment i les
garanties del dret d’accés a la informació pública. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte
de reclamació davant la Comissió.
j) Impulsar accions de difusió sobre l’accés a la informació i del sistema de garanties del dret d’accés a la informació per assegurar el seu compliment.
k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreçades als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres
subjectes inclosos a l’article 3, així com a les persones que tenen dret d’accedir a la
informació pública sobre el compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.
l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les reclamacions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per via
de l’exercici del dret d’accés a la informació pública, als efectes previstos per l’article
8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública exerceix
les funcions recollides en l’apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuïdes les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu
àmbit d’actuació, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’impulsar els mecanismes necessaris per garantir l’adequada col·laboració d’acord amb el
que preveu el capítol VIII.
Capítol III. Composició
Article 8. Membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la
determinació del nombre de membres així com la seva designació.
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2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o
gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb
més de deu anys d’experiència professional.
3. La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere.
Article 9. Procediment de designació
1. El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya.
2. Les designacions dels membres de la Comissió s’han de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.
Article 10. Mandat

1. El mandat dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública és per un període de cinc anys no renovables.
2. La Comissió es renova parcialment cada dos anys i mig.
3. Els membres de la Comissió es mantenen en el càrrec fins que prenen possessió els nous membres.
4. En el cas de vacant sobrevinguda d’un membre de la Comissió, el president o
la presidenta ho ha de posar en coneixement del Parlament, el qual designa un nou
membre per a la resta del mandat. Els membres de la Comissió que siguin designats
per cobrir una vacant quan s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden optar,
excepcionalment i per una única vegada, a la seva renovació.
5. Dos mesos abans de la finalització del mandat, el president o la presidenta ha
de comunicar al Parlament de Catalunya que el mandat dels membres de la Comissió és a punt d’expirar.
6. El President o presidenta de la Comissió ha d’informar la persona titular del
departament de l’Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circumstàncies previstes en els apartats 4 i 5 d’aquest article.
Article 11. Dedicació i incompatibilitats

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública han d’exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
2. El càrrec de membre de Comissió resta assimilat a la condició d’alt càrrec a
efectes retributius i protocol·laris i resta subjecte al règim d’incompatibilitats previst
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 12. Pèrdua de la condició de membre

1. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en perden la condició en els casos següents:
a) Expiració del mandat.
b) Renúncia escrita adreçada al Parlament.
c) Incompatibilitat sobrevinguda.
d) Incompliment greu del deures establerts en l’article 13.2 d’aquest decret, en
l’exercici de les funcions.
e) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
f) Incapacitat permanent.
g) Arribar a l’edat de 70 anys
h) Defunció
2. En el cas que la causa que determini la pèrdua de la condició de membre de
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública sigui la prevista a la
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lletra d) de l’apartat anterior, l’incompliment ha d’ésser apreciat pel Parlament, prèvia audiència de la persona afectada. Un cop produït el cessament, el Parlament inicia el procés de designació d’un nou membre d’acord amb el que preveu l’article 9.
Article 13. Drets i deures

1. Constitueixen drets dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública:
a) Exercir les funcions amb plena independència sense rebre cap instrucció o
indicació.
b) Obtenir la informació i el suport necessari per a complir les funcions assignades.
c) Rebre amb l’antelació mínima de quaranta-vuit hores la informació necessària
per poder participar adequadament en les sessions de la Comissió.
d) Participar amb veu i vot en les sessions de la Comissió i, si escau, formular
un vot particular.
e) Proposar les actuacions que considerin necessàries o convenients per garantir
el compliment de les funcions de la Comissió.
f) Rebre la remuneració que correspongui per l’exercici del càrrec.
2. Constitueixen deures dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública:
a) Actuar amb imparcialitat i neutralitat.
b) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d’incompatibilitats.
c) Assistir a les sessions de la Comissió i participar de les deliberacions. Els
membres de la Comissió han d’excusar l’assistència amb l’antelació suficient quan
no hi puguin assistir. La no assistència a tres sessions consecutives o sis d’alternes
durant quatre mesos, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària del
president o presidenta, pot ésser considerada com un incompliment greu dels deures
als efectes del previst a l’article 12.
d) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que se li siguin assignats i
efectuar-ne la ponència en el ple de la Comissió.
e) Participar en l’elaboració de les recomanacions, suggeriments, informes i estudis i accions de formació i difusió que li siguin assignades d’acord amb el previst
a l’article 22.
f) Formar part de les ponències especials que es constitueixin.
g) Abstenir-se en els supòsits establerts en la normativa de procediment administratiu. El membre obligat a abstenir-se ho ha de comunicar, verbalment o per escrit,
al president o presidenta, i no pot participar en l’estudi, deliberació i votació de la
reclamació o assumpte que l’hagi originat.
h) Guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i el contingut de les resolucions fins que no siguin públiques i, sempre, respecte al sentit de les
deliberacions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
i) Guardar reserva sobre qualsevol informació a què hagi tingut accés per raó de
les seves funcions.
3. Els deures indicats en les lletres a), g), h) i i) de l’apartat anterior són aplicables
a tot el personal adscrit a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública.
4. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública compten per a l’exercici de les seves funcions amb l’assistència del secretari o
secretària tècnica i del personal adscrit als àmbits d’actuació i a la resta de serveis
de la Comissió.
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Capítol IV. Organització
Article 14. Organització de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a
la Informació Pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està integrada
pels òrgans següents:
a) President o presidenta.
b) Vicepresident o vicepresidenta, si escau.
c) Ple.
Article 15. President o presidenta

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de nomenar per majoria absoluta del seus membres el president o presidenta. L’elecció del
president o presidenta s’ha de produir cada vegada que la Comissió sigui renovada
parcialment, d’acord amb el que preveu l’article 10.2.
2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents:
a) Representar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
b) Nomenament, si escau, del vicepresident o vicepresidenta.
c) Planificar, dirigir i impulsar l’activitat de la Comissió.
d) Convocar, fixar l’ordre del dia i presidir les sessions de la Comissió i moderar
el desenvolupament de les deliberacions i els debats, tot facilitant la integració de
les visions de tots els membres.
e) Visar les actes de les sessions.
f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
f bis) Signar els convenis a què fa referència l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i els que tinguin per
finalitat les relacions de col·laboració que determina l’article 57 d’aquest reglament, i
amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del dret d’accés a
la informació pública.
f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els casos
d’incompliment de les resolucions de la Comissió, o quan del coneixement de les reclamacions en resulti la comissió d’infraccions tipificades com a greus o molt greus per la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.
h) Impulsar l’execució del pla anual d’activitats.
i) Elevar a la persona titular del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya esmentat a l’article 4 la proposta anual dels mitjans personals i
materials necessaris per a la Comissió per a l’exercici adequat de les seves funcions
i garantir la seva independència orgànica i funcional d’acord amb el que preveu el
capítol V.
j) Elaborar la proposta de pressupost.
3. El president o presidenta pot delegar temporalment en un altre membre de la
Comissió les funcions recollides en les lletres a), c), d) i e).
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment
el president o presidenta, el membre que ocupi la vicepresidència, si n’hi ha. Si no
n’hi ha, substitueix el president o presidenta el membre més antic i, si aquesta condició concorre en més d’un membre, el de més edat entre ells.
Article 16. Vicepresident o vicepresidenta

1. El president o presidenta pot nomenar, entre els membres de la Comissió, un
vicepresident o vicepresidenta.
2. El vicepresident o vicepresidenta pot assumir les funcions recollides en l’apartat 3 de l’article anterior.
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Article 17. Ple

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública actua en
ple.
2. Les sessions de la Comissió no són públiques, tret que el ple, per unanimitat i
de forma motivada, acordi celebrar públicament alguna de les seves sessions.
3. Corresponen al ple de la Comissió les funcions següents:
a) Aprovar les resolucions dels procediments de reclamació.
b) Aprovar les directrius per la distribució dels assumptes entre els membres de
la Comissió i les instruccions d’organització i funcionament d’aquesta.
c) Aprovar el pla anual d’activitats.
d) Aprovar la memòria anual d’activitats.
e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
f) Aprovar la proposta anual de mitjans personals i materials necessaris per a
l’exercici adequat de les funcions de la Comissió.
g) Adoptar els criteris, les recomanacions, els suggeriments i els informes esmentats als apartats d), e), f) i h) de l’article 7.2 d’aquest Reglament.
4. El Ple pot convidar a les persones, òrgans i entitats el coneixement de les quals
sigui rellevant per al correcte exercici de les seves funcions a fer les aportacions que
considerin convenients. Aquestes aportacions s’han de produir en una fase prèvia a
l’inici de la sessió del Ple.
5. Les persones externes a la Comissió que siguin convidades a fer aportacions
d’interès per a la Comissió tenen el deure de reserva i secret propi dels membres
d’aquesta.
Article 18. Secretaria tècnica

1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure designació, a proposta del president o presidenta de la Comissió, entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una antiguitat superior de deu
anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió documental i amb ple respecte
a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en particular, als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
2. La Secretaria Tècnica es configura com una àrea funcional de la Comissió.
3. Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:
a) Actuar de secretari o secretària de les sessions de la Comissió, a les quals assisteix amb veu però sense vot.
b) Estendre, custodiar i arxivar les actes de les sessions de la Comissió i estendre
les certificacions corresponents.
c) Facilitar als membres de la Comissió la informació necessària per a l’exercici
de llurs funcions.
d) Impulsar la tramitació del procediment amb mediació i els procediments amb
resolució de la Comissió.
e) Fer el seguiment de l’execució dels acords de mediació i les resolucions de la
Comissió per part dels subjectes inclosos dins dels seu àmbit d’actuació.
f) Garantir la difusió adequada de la informació i l’activitat de la Comissió.
g) Gestionar l’organització i els mitjans personals i materials de la Comissió.
4. En cas d’absència, malaltia o vacant sobrevinguda, substitueix temporalment
el secretari o secretària tècnica la persona que el president o presidenta designi a
aquests efectes entre el personal funcionari de suport de la Comissió.
5. El secretari o secretària tècnica ha de mantenir una relació permanent de col·
laboració i intercanvi d’informació amb les persones que ocupin càrrecs homòlegs
en institucions o òrgans de les Administracions públiques de Catalunya amb funcions anàlogues a les de la Comissió.
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Article 19. Comitè Assessor

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot mantenir reunions periòdiques amb persones externes a través del Comitè Assessor. El
Comitè Assessor està format per persones expertes, especialistes en matèria d’accés
a la informació, gestió documental i arxiu i representants de les Administracions i
altres subjectes inclosos dins del seu àmbit d’actuació. Les funcions d’aquest Comitè són proposar recomanacions i suggeriments per a la millora de l’accés a la informació a les administracions i entitats públiques, proposar criteris per a la resolució
dels procediments de reclamació o impulsar estudis i recerques per aprofundir en el
coneixement del règim aplicable a l’accés a la informació.
2. Les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública concreten, si escau, el nombre de membres i el sistema per a la seva designació, les funcions i el funcionament del comitè
assessor.
3. Els membres del comitè assessor no poden percebre dietes o indemnitzacions
per raó de la seva assistència o participació en el Consell.
Article 20. Regulació interna

1. La Comissió exerceix llurs funcions d’acord amb les normes internes d’organització i funcionament que ella mateixa adopti per desenvolupar el contingut d’aquest Reglament, d’acord amb les previsions que s’hi contenen.
2. La Comissió ha d’adoptar les directrius per la distribució dels assumptes entre
els seus membres i les instruccions necessàries per garantir el seu correcte funcionament.
Capítol V. Funcionament
Article 21. Mitjans electrònics

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública utilitza els
mitjans electrònics en l’exercici de les seves funcions.
2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3
s’han de comunicar amb la Comissió de Garantia a través de mitjans electrònics.
3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la comunicació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les persones físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les persones jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.
4. Els procediments amb mediació es poden realitzar a través de mitjans electrònics quan així ho hagi sol·licitat la persona reclamant i sigui acceptat per totes
les parts.
5. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar a la Comissió la disponibilitat
de mitjans electrònics que garanteixin l’autenticació i identificació de les persones
i entitats, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos. També ha d’establir mecanismes de
suport a la tramitació electrònica per a les entitats que no en disposin.
Article 22. Convocatòries i quòrum de constitució

1. La convocatòria de les sessions de la Comissió es fa per mitjans electrònics
amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores i ha d’anar acompanyada de la
documentació necessària per a l’adequada deliberació i adopció dels acords, sens
perjudici que aquesta documentació estigui disponible telemàticament a través d’un
espai que tingui garantida l’accessibilitat i la seguretat.
2. Per la constitució vàlida de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cal la presència del president o presidenta, o de qui el substitueixi,
del secretari o secretària tècnica o persona que el/la substitueixi i, com a mínim de
la meitat de la resta dels membres de la Comissió.
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Article 23. Presa de decisions

1. Els acords de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’adopten per majoria simple dels vots dels membres assistents a la sessió, sens
perjudici de les facultats que es reconeixen a aquests membres als apartats 1 i 2 de
l’article següent.
2. El president o presidenta de la Comissió ha de promoure que els acords que
aprovin criteris, directrius, instruccions i recomanacions s’adoptin per unanimitat
dels seus membres.
3. En cas d’empat el vot del president o presidenta dirimeix els resultats.
Article 24. Acta de les sessions

1. L’acta de la sessió recull els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el
temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut
dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació
succinta del seu parer.
2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular que s’ha d’incorporar al text de l’acord.
3. Les actes de les reunions, un cop aprovades, són signades pel secretari o secretària tècnica, amb el vistiplau del president o presidenta.
Article 25. Portal de la Comissió

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de crear
un portal que ha de complir les obligacions de transparència previstes a l’article 6
de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
2. El portal de la Comissió difon, en tot cas, la informació següent:
a) La descripció de la naturalesa i la missió de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública.
b) Les dades de contacte, els canals disponibles per a les persones per a adreçar-s’hi i els requisits que han de complir les comunicacions electròniques d’acord
amb la naturalesa o l’objecte que tinguin en cada cas.
c) L’estructura organitzativa interna de la Comissió, amb la identificació dels
membres i, si escau, dels responsables dels seus òrgans o unitats i llur perfil i trajectòria professionals.
d) Les funcions que té atribuïdes.
e) Les retribucions i les dades dels llocs de treball de les persones que desenvolupen les seves funcions a la Comissió.
f) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa
sobre el règim d’incompatibilitats.
g) La informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat.
h) La normativa en matèria d’accés a la informació i les normes internes d’organització i funcionament de la Comissió.
i) Les instruccions, les directives i les recomanacions aprovades per la Comissió.
j) La informació relativa als procediments amb mediació i de resolució ordinària
de les reclamacions, amb indicació dels terminis, el sentit del silenci i els recursos
que es poden interposar amb relació a les resolucions de la Comissió.
k) Els acords adoptats i les resolucions dictades per la Comissió i, si s’escau, els
supòsits en què els seus requeriments hagin estat desatesos pels subjectes obligats.
En aquest darrer cas, la informació no ha d’incloure dades personals i s’ha de suprimir si cessa l’incompliment o si l’obligació de compliment decau en virtut d’una
resolució judicial.
l) Les sentències judicials dictades en relació amb els acords de mediació i les
resolucions de la Comissió.
m) El pressupost i les dades relatives a la seva execució.
n) El cost de les campanyes institucionals que impulsi la Comissió.
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o) El cost dels viatges dels membres de la Comissió per l’assistència a les reunions amb altres òrgans i organismes de garantia del dret d’accés a la informació
pública i actes oficials anàlegs.
p) L’agenda oficial del president o presidenta i, si escau, del vicepresident o vicepresidenta, de la Comissió.
q) La informació relativa a la planificació i programació de l’activitat de la Comissió.
r) La memòria d’activitats.
s) El quadre de classificació de la documentació produïda per la Comissió.
t) L’enllaç als organismes i òrgans anàlegs o amb els quals es coordina o col·labora, ordenats temàticament, al Portal de la Transparència de la Generalitat i, si escau,
a altres portals relacionats amb la transparència i l’accés a la informació, així com
als recursos telemàtics a disposició dels ciutadans en aquests àmbits.
u) Qualsevol altra informació que la Comissió determini.
3. En el cas de la informació inclosa en les lletres j) i k), la informació no ha d’incloure dades o referències personals.
4. El portal de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
ha d’incloure un avís amb la informació següent:
a) La data de la darrera actualització i la data en què s’ha de tornar a actualitzar
la informació.
b) La reutilització lliure de la informació sotmesa a les condicions previstes a
l’article 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
c) El nom del fitxer, amb la indicació de l’òrgan responsable, on s’integren les dades personals facilitades en ocasió de les comunicacions i reclamacions que s’adrecen a la Comissió, així com la indicació del responsable del fitxer i del lloc i els mitjans disponible per a la persones interessades a exercir, si s’escau, els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
d) Els límits aplicables a les obligacions de transparència.
e) Els canals perquè les persones es puguin adreçar a la Comissió.
5. El portal de la Comissió s’integra al Portal de la Transparència.
6. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública difon a través del seu portal les preguntes més freqüents relacionades amb el compliment i la
garantia de l’accés a la informació pública.
Article 26. Publicitat dels acords i les resolucions

1. Els acords i les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública s’han de publicar en el seu portal en el termini màxim de quinze
dies, un cop hagin estat notificats a les persones interessades i als subjectes inclosos
a l’article 3 afectats.
2. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen prèvia dissociació
de les dades personals o de la informació que es trobi afectada per un límit d’acord
amb el que preveu l’article 25 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. La Comissió s’ha de pronunciar sobre
l’abast de l’accés parcial a la informació pública i ha de garantir la reserva de la informació afectada.
3. Els acords de mediació i les resolucions de la Comissió no incorporen la informació objecte de la reclamació.
4. Els acords i les resolucions de la Comissió es publiquen al seu portal ordenats
temàticament i cronològicament perquè siguin fàcils de localitzar indicant particularment els acords i les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolució de futures reclamacions. L’ordenació dels acords i les resolucions ha de seguir el
quadre de classificació documental corporatiu, si se’n disposa, i ha d’incorporar els
índexs o les guies de consulta corresponents.
5. El portal de la Comissió incorpora un cercador d’acords i resolucions.
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Article 27. Memòria d’activitats de la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’elaborar i fer pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació
de l’accés a la informació a Catalunya.
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de presentar en un acte públic la memòria d’activitats al Parlament i al Síndic de Greuges
en el termini de dos mesos des de la seva aprovació.
3. La Comissió de Garantia ha de trametre la memòria d’activitats al Govern,
a les administracions locals catalanes i al Consell de Governs locals, a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, a la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.
4. La Comissió ha de vetllar perquè el contingut de la memòria d’activitats arribi
a totes les persones interessades en matèria d’accés a la informació pública.
Article 28. Canals de comunicació

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de posar
a disposició de les persones els mecanismes de comunicació necessaris per facilitar
la seva col·laboració en el funcionament i l’activitat de la Comissió i contribuir al
compliment de la normativa d’accés a la informació pública a través de l’enviament
de propostes i suggeriments.
Capítol VI. Procediment
Secció 1a. Principis generals
Article 29. Objecte

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.
2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes.
2 bis. La reclamació també es pot interposar contra les resolucions denegatòries,
expresses o presumptes, de les sol·licituds dirigides a les administracions públiques i
els altres subjectes responsables per demanar el compliment de les obligacions de publicitat activa que els correspongui d’acord amb la legislació de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. És aplicable a la presentació, tramitació i resolució
d’aquestes sol·licituds el mateix règim jurídic establert per a les sol·licituds d’accés a la
informació pública.

3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.
Article 30. Legitimació

Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública:
a) Les persones sol·licitants d’accés a la informació pública a qui se’ls ha denegat
totalment o parcialment l’accés a la informació pública per resolució expressa d’un
dels subjectes inclosos dins l’àmbit d’actuació de la Comissió.
b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució expressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.
c) Les persones a qui se’ls ha denegat l’accés a la informació per acte presumpte
per la concurrència d’algun dels límits establerts a la legislació vigent.
c bis) Les persones a qui s’ha denegat la sol·licitud per exigir el compliment de les
obligacions de publicitat activa a què fa referència l’article 29.2 bis.
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d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per
l’accés a la informació pública.
e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela
dels drets, béns o interessos protegits per l’ordenament jurídic.
Article 31. Interposició de les reclamacions

1. Les reclamacions s’interposen per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible, amb l’ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d’identificació que s’estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en que s’indica:
a) La identitat de la persona reclamant i una adreça de contacte, preferentment
electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre la Comissió i la persona reclamant.
b) La resolució objecte de reclamació, l’incompliment material del dret d’accés si
aquest ha estat reconegut expressament o de manera presumpta o la resolució per la
qual es denega la publicació de la informació en el Portal de la Transparència.

c) La raó de la reclamació.
d) Si escau, la sol·licitud de mediació.
2. Les persones físiques també poden presentar la reclamació per qualsevol dels
mitjans que preveuen els articles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o preceptes que els substitueixin o despleguin.
3. El termini per a la resolució del procediment comença a comptar en la data en
què la reclamació té entrada al registre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública, sens perjudici de la suspensió procedent en cas de requeriment d’esmena.
Article 32. Termini

1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de:
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. Si aquesta
no conté la indicació per presentar la reclamació a què fa referència la disposició addicional, la notificació només té efectes a partir de la data en què la persona interessada
faci actuacions que comportin el coneixement del contingut i abast de la resolució objecte
de notificació, o interposi qualsevol altre recurs que sigui procedent.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
c) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una
resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del
termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant
la jurisdicció contenciosa administrativa.
d) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter preferent.
2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
3. En cas de resolució presumpta, la reclamació es podria interposar en qualsevol
moment a partir del dia següent al que, d’acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es produeixin els efectes del silenci administratiu.

1.10. Acords i resolucions

20

BOPC 416
22 de maig de 2017

Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de verificar la sol·licitud i pot acordar, si escau cas, la inadmissió de la reclamació o sol·licitar
a la persona reclamant que esmeni la sol·licitud.
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació si aquesta no té per objecte el dret d’accés a la informació pública o si no compleix els requisits establerts
pels articles anteriors i la persona reclamant, amb requeriment previ, no esmena la
reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de motivar
la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.
3. La Comissió comunica l’admissió de les reclamacions a les persones interessades, així com la informació bàsica sobre els procediments disponibles, els tràmits
que els integren i els terminis per acomplir-los.
4. La Comissió comunica la reclamació a l’òrgan o entitat que va dictar la resolució impugnada i li sol·licita una còpia completa i ordenada de l’expedient, un informe sobre la reclamació i tota la informació o els antecedents que puguin ésser
rellevants per a la resolució del procediment de reclamació. La documentació, l’informe i la resta d’informació sol·licitada s’han de trametre a la Comissió en un termini màxim de quinze dies.
5. Si la reclamació es fonamenta en una aplicació incorrecta de les normes relatives a la protecció de dades, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.
6. La Comissió pot demanar a l’òrgan o entitat afectat les informacions que hagin estat sol·licitades quan el seu coneixement sigui necessari per a la resolució de
les reclamacions, amb l’adopció de les mesures corresponents per garantir la reserva
d’aquestes informacions, en la mesura que aquesta reserva sigui exigible. En el cas
d’informació especialment sensible, l’òrgan o entitat afectada pot proposar de manera suficientment motivada que els membres de la Comissió de Garantia o el personal
de suport consultin la informació a la seva seu. La Comissió pot fixar criteris per
identificar la informació especialment sensible a aquests efectes.
7. La sol·licitud de dades, informes o d’altra informació permet ampliar el termini per resoldre fins a un màxim de 15 dies més, d’acord amb allò que estableix l’article 42.9 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual cosa ha d’ésser notificada a totes les parts abans
que conclogui el termini per a resoldre. La manca de tramesa de la informació o la
no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta continuï la tramitació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que resultin
procedents.
Article 34. Drets de terceres persones

1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot
afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés,
la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que estimin oportuns en defensa dels seus drets o interessos.
1 bis. Les administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació i
el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés objecte de reclamació, en els termes, les condicions i els terminis fixats per la Comissió. Si
l’Administració no ha efectuat el trasllat dins del termini, o si el trasllat comporta una
complexitat especial, la Comissió pot ampliar a quinze dies el termini per resoldre la reclamació, fixat per l’article 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

2. Si en la tramitació del procediment per l’exercici del dret d’accés hi ha hagut oposició de terceres persones, l’accés a la informació no pot tenir lloc fins que
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hagi finalitzat el procediment de reclamació i una vegada transcorregut el termini
per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en
cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures
cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte
administratiu.
3. La Comissió ha comunicar en el termini màxim de cinc dies a l’òrgan o entitat
responsable de la resolució d’accés a la informació la interposició de la reclamació.
Article 35. Tramitació de les reclamacions

La tramitació de les reclamacions es pot fer mitjançant els procediments següents:
a) Procediment amb mediació.
b) Procediment amb resolució.
Secció 2a. Procediment amb mediació
Article 36. Principis de la mediació

El procediment amb mediació ha de garantir els següents principis:
a) Voluntarietat. Les persones sol·licitants i les terceres persones afectades són
lliures d’acollir-se al procediment amb mediació i també de desistir-ne en qualsevol
moment. L’Administració no pot oposar-se a la mediació si les altres parts l’accepten.
b) Imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora exerceix la seva funció amb
imparcialitat i neutralitat. La persona mediadora ha de garantir la igualtat entre totes
les parts del procediment amb mediació.
c) Confidencialitat. Les persones que intervenen en el procediment amb mediació no poden revelar cap informació que coneguin en el desenvolupament del procediment amb mediació.
d) Bona fe. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exigències de la bona fe.
Article 37. La persona mediadora

1. La persona mediadora és l’encarregada de facilitar el diàleg i la comunicació
entre les parts del procediment amb mediació i d’ajudar-les a què arribin a acords
sobre l’accés a la informació.
2. La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts tinguin la informació i l’assessorament necessari per tal que puguin assolir els acords de manera lliure i conscient.
3. La persona mediadora és designada entre els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, d’acord amb el que preveuen les
seves normes internes.
4. La persona mediadora no pot assumir la instrucció ni participar en la fase de
deliberació o proposta d’acord que posi fi al procediment amb resolució de la Comissió.
5. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en qualsevol moment per la manca de col·laboració de la persona sol·licitant o de les terceres persones afectades o quan consideri que no és possible assolir un acord entre les parts.
El tancament d’aquest procediment s’ha de comunicar a totes les parts, de forma
autònoma o quan se’ls informa de l’inici del procediment de resolució, d’acord amb
l’article 46 d’aquest Reglament.
Article 38. Lloc de realització de la mediació

Les sessions de mediació es poden realitzar als llocs següents:
a) A la seu de la Comissió.
b) A la seu del subjecte afectat per la reclamació, si així ho accepten les parts i
es garanteixen la neutralitat i imparcialitat inherents al procediment amb mediació.
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c) A través de mitjans electrònics, sempre que es garanteixi l’autenticació i identificació de les persones i els subjectes participants, la constància de les comunicacions i la seguretat, la integritat i la disponibilitat de les dades i documents transmesos, i d’acord amb allò que preveu l’article 23 d’aquest Reglament.
Article 39. Inici de la mediació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’informar a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades sobre el procediment
amb mediació. Aquesta informació, que ha d’ésser inclosa al portal de la Comissió,
ha d’adjuntar el manual que, a tal efecte, elabori la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública
2. La persona reclamant i les parts afectades poden sol·licitar tramitar la reclamació mitjançant el procediment amb mediació:
a) En la sol·licitud de reclamació.
b) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de l’admissió de la reclamació.
c) En el termini de cinc dies a partir de la notificació de la reclamació als tercers
afectats.
3. Els serveis competents de la Comissió han de comunicar la sol·licitud de mediació a l’Administració i a les altres persones interessades, les quals disposaran de
cinc dies per acceptar el procediment amb mediació.
4. Quan hi hagi una pluralitat de persones afectades, la persona mediadora pot
proposar que es nomeni un representant.
Article 40. Sessió de mediació

1. La sessió de mediació pot finalitzar amb acord, sense acord però convocant
una nova sessió o sense acord donant per finalitzat el procediment amb mediació.
2. L’acta de la sessió de mediació ha de recollir de manera clara i concisa, si n’hi
ha, els acords assolits. L’acta de la sessió de mediació ha de ser signada per les parts.
3. La sessió de mediació s’ha de realitzar en el termini de deu dies des de l’acceptació de la mediació per les parts.
Article 41. Acord de mediació

1. L’acord de mediació ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Abast de l’accés a la informació.
b) Termini per al compliment.
c) Condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
2. L’acord de mediació no pot ésser contrari a l’ordenament jurídic.
3. L’acta que reculli l’acord ha de ser signada per la persona reclamant, per l’òrgan o entitat afectada i, si escau, per les terceres persones que hagin participat en el
procediment amb mediació.
4. En els supòsits en què s’assoleixi un acord, la Comissió dicta una resolució per
la qual es disposa que l’acta final de mediació sigui executada en els termes i terminis previstos i es declara conclòs el procediment. Aquesta resolució s’ha de dictar en
el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació, sens perjudici de la
suspensió del termini per resoldre durant el temps que duri la mediació.
Secció 3a. Procediment amb resolució
Article 42. Inici del procediment amb resolució
1. El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la reclamació.
2. La mediació, si s’hi opta, suspèn el termini per dictar resolució. Una vegada transcorregut un mes des de la suspensió, si no s’ha assolit l’acord es reprèn el còmput del
termini per a la resolució.
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Article 43. Tramitació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’ordenar l’inici del procediment amb resolució.
2. La Comissió ha d’informar les persones interessades, en el termini de cinc dies
des de l’admissió a tràmit, del termini de resolució i del sentit del silenci, i també del seu
dret a presentar les al·legacions que considerin pertinents i a accedir a l’expedient i consultar la documentació aportada per l’Administració pública. Si hi ha terceres persones
afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. La comunicació a les
persones interessades i, si escau, a terceres persones interessades, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la tramitació del procediment.

3. La persona reclamant i les terceres persones afectades poden presentar en el
termini de deu dies les al·legacions i els documents que estimin oportuns en defensa
dels seus drets i interessos.
4. Les parts no poden aportar al procediment amb resolució cap informació o
opinió que hagin conegut en el si del procediment amb mediació, excepte que hi
hagi acord al respecte.
5. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les dades que consideri necessaris per fonamentar la seva resolució a les entitats o les persones que puguin aportar una informació adequada per a la millora de la qualitat
de la resolució.
6. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha fonamentat en la protecció de
dades personals, la Comissió ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d’ésser emès en el termini de quinze dies.
7. Finalitzat el termini per a realitzar el tràmit d’audiència i per la recepció dels
informes, el membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública a qui correspongui, amb la intervenció de la unitat de tramitació i assessorament jurídic, ha de redactar la proposta de resolució i l’ha d’elevar a la consideració
del ple en el termini de 15 dies.
Article 44. Resolució de la reclamació

1. La resolució de la reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment
o parcial, la sol·licitud de reclamació, anul·lant, totalment o parcial, la resolució objecte de la reclamació.
2. La resolució ha d’ésser motivada i s’ha de basar en l’aplicació de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i en la resta de l’ordenament jurídic.
3. En el cas que la resolució estimi, totalment o parcial, la reclamació ha d’indicar com a mínim l’abast de l’accés a la informació, el termini per al compliment i les
condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública.
4. La resolució s’ha de notificar a la persona reclamant, a l’òrgan o entitat afectada i a totes les terceres persones afectades que hagin participat en el procediment.
Article 45. Termini i sentit del silenci
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dictar i
notificar la resolució en els termes establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
2. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini legalment establert, es pot
entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obligada a resoldre-la
expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació al sentit del silenci.
Article 46. Recurs contra la resolució de la Comissió de Garantia
del Dret d’Accés a la Informació Pública

Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública únicament es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Secció 4a. Execució dels acords de mediació i de les resolucions
Article 47. Formalització de l’accés

1. L’acord de mediació o la resolució han d’indicar l’abast, el termini i la forma
de l’accés a la informació.
2. En el cas de tramitació de la reclamació pel procediment de resolució, si en
el procediment de resolució hi hagués hagut l’oposició de terceres persones, l’accés
a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a
interposar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas que
s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acord o
la resolució.
Article 48. Seguiment

Les administracions públiques i els subjectes inclosos en l’article 3 han de comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública les actuacions dutes a terme per executar els acords de mediació i per a donar compliment a
les resolucions dictades per la Comissió, en el termini dels quinze dies següents a
que els hagin estat comunicats.
Article 49. Incompliment

1. En cas d’incompliment de l’acord de mediació o de les resolucions de la Comissió en el termini establert en cada cas, les persones interessades ho poden comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública perquè
aquesta en requereixi el compliment.
2. La desatenció dels requeriments de la Comissió pot donar lloc a l’exigència
de responsabilitat, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A aquest
efecte, la Comissió pot posar aquests fets en coneixement dels òrgans competents
per a ordenar la incoació del procediment sancionador corresponent a què fa referència l’article 86 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Secció 5a. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions

1. Els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador
previst al capítol II títol VII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i els òrgans competents per instruir-lo
poden sol·licitar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
un informe per contribuir a la determinació del subjecte responsable de les infraccions tipificades.
2. La sol·licitud d’informe ha d’incorporar una exposició dels fets imputats, la
infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir i els aspectes sobre els
quals se sol·licita el pronunciament de la Comissió. La sol·licitud d’informe també
ha d’aportar la normativa reguladora de l’organització administrativa i els actes que
hagin pogut incidir en la titularitat o l’exercici de la competència controvertida.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’emetre
l’informe en el termini de quinze dies.
Capítol VII. Mitjans
Article 51. Suficiència de mitjans

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar dels mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l’exercici correcte de les seves funcions amb independència orgànica i funcional.
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2. El Govern ha de dotar la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública dels mitjans personals i materials necessaris per garantir la seva independència orgànica i funcional en l’exercici de les seves funcions.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, la Comissió proposa anualment
els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat en funció de les reclamacions tramitades i de l’activitat desenvolupada. La Comissió pot adoptar una instrucció amb els indicadors a seguir per definir la proposta.
4. La Comissió, a través del seu president o presidenta, formula davant del departament de l’Administració de la Generalitat esmentat a l’article 4 la proposta anual
de mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici adequat de les seves funcions.
5. La Comissió realitza la proposta dels mitjans d’acord amb el calendari fixat
per les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Article 52. Mitjans econòmics

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova
anualment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat.
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de
Catalunya.
3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització
dels mitjans provinents de la seva Administració.
Article 53. Mitjans personals

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar del personal suficient per a l’exercici correcte de les seves funcions, el qual
s’organitza d’acord amb les directrius del president o presidenta de la Comissió.
2. Els llocs de treball a la Comissió consten a la relació de llocs de treball del
departament esmentat a l’article 4, amb la naturalesa, la denominació, el nombre de
places per grups i nivells, la forma de provisió i la resta d’elements que cal incloure-hi, determinats d’acord amb la normativa aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Article 54. Mitjans materials

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de disposar de l’espai, els mitjans tècnics i els recursos documentals suficients per poder
dur a terme correctament la seva activitat i per poder tramitar adequadament els
procediments.
2. El règim patrimonial de la Comissió és el que estableix la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
3. El règim jurídic de contractació de la Comissió és el que estableix la legislació
de contractes del sector públic.
Capítol VIII. Relacions Institucionals
Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens
locals

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona
amb l’Administració de la Generalitat per mitjà del conseller o consellera responsable del departament esmentat a l’article 4.
2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb resolució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de
la unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa
referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es
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crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, o amb qui
determini l’Administració de la Generalitat en el cas que es modifiqui l’esmentat decret.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es relaciona
amb els ens locals mitjançant el president de la corporació, tret que designin un altre
òrgan o unitat per canalitzar la comunicació amb la Comissió.
4. La resta de subjectes inclosos a l’article 3 han d’identificar la persona, unitat o
òrgan encarregat de les relacions amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública. En el seu defecte, la Comissió es comunica amb el seu màxim
responsable.
Article 56. Coordinació amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir
l’aplicació homogènia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels principis i les regles sobre la protecció de dades personals i l’accés a la informació.
Article 57. Relacions amb els organismes de garantia del dret d’accés a
la informació pública

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pot col·laborar amb altres organismes de garantia del dret d’accés a la informació pública i amb
altres organismes amb funcions anàlogues.
Disposicions addicionals
Única. Indicació de la via de reclamació davant la Comissió

La notificació de les resolucions adoptades per les administracions públiques o
pels altres subjectes inclosos a l’article 3 en matèria de dret d’accés a la informació
pública han d’indicar a les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública,
amb la informació complementària que correspongui.
Disposicions transitòries
Primera. Mandat inicial dels membres de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública

1. La primera renovació parcial dels membres de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública es realitza en finalitzar el mandat de cinc anys.
2. Dos mesos abans de finalitzar el mandat dels primers membres de la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública s’ha de realitzar un sorteig per
determinar els dos membres que continuaran en el càrrec.
3. En el cas que el president finalitzi el seu mandat, d’acord amb el procediment
establert en l’apartat anterior, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’escollir un nou president d’acord amb el procediment previst a
l’article 15.
Segona. Revisió i adaptació de mitjans

Una vegada hagi transcorregut un any des de la primera constitució efectiva de
la Comissió, i a proposta d’aquesta, el departament esmentat a l’article 4 d’aquest
Reglament, ha de revisar l’adequació dels mitjans adscrits a la Comissió i el seu model organitzatiu, a la vista de les dades i els indicadors objectius de la seva finalitat,
amb la finalitat d’adaptar-los, si escau, a les seves necessitats, supòsit en el qual s’ha
de procedir a tramitar les propostes de modificació que corresponguin davant els
òrgans competents.
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Resolució 638/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés amb
metro a l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 20, 10.05.2017, DSPC-C 410

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 250-00862/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54936).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar amb l’Administració General de l’Estat per a fer possible l’entrada en servei de l’estació d’alta velocitat del
Prat de Llobregat i l’intercanvi dels trens Avant amb la línia 9 del metro, que dona
accés a l’aeroport de Barcelona - el Prat, i a establir bonificacions i bitllets combinats per a l’accés a l’aeroport amb metro.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presidenta de
la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 639/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reformulació
del planejament urbanístic de l’àrea Gran Via - Llobregat
250-00884/11
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 20, 10.05.2017, DSPC-C 410

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic
Gran Via - Llobregat (tram. 250-00884/11), presentada pel Grup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aturar cautelarment la tramitació
de l’actual Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat davant la manca de consens
popular i polític i d’una previsió i una projecció suficients de les conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per a l’Hospitalet de Llobregat del desenvolupament urbà.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconsiderar i reformular el planejament urbanístic de l’àrea Gran Via - Llobregat considerant, com a mínim, els
aspectes següents:
a) Coordinar-lo amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanística
de l’àrea metropolitana de Barcelona (Pla director urbanístic metropolità) en tots els
aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen en el seu àmbit
d’aplicació i àrea d’influència.
b) Incorporar un estudi d’ordenació de la Gran Via i els seus entorns immediats
entre la plaça d’Europa i l’aeroport amb diverses alternatives.
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c) Incorporar un estudi socioeconòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en
transformació que, amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les
quantitats de sostre i les proporcions d’usos que corresponen a l’àrea del Pla director
urbanístic Gran Via - Llobregat.
d) Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els objectius i controlar i coordinar la forma urbana que es vol implantar.
e) Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal que en garanteixi la
preservació en el doble context de connexió de l’Hospitalet de Llobregat amb el riu
i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat.
f) Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat
per a consensuar el desenvolupament urbanístic i la finalitat dels usos de l’àrea Gran
Via - Llobregat, que representa entre el 8 i 10% de la superfície del municipi.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presidenta de
la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 640/XI del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat entre
Barcelona i el Vallès
250-00888/11
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 20, 10.05.2017, DSPC-C 410

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
(tram. 250-00888/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56404).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar les tasques per tal d’ampliar el Pla específic de mobilitat del Vallès, en el marc del Pla territorial metropolità de Barcelona, a l’entrada i sortida de la zona nord de Barcelona per a millorar-ne
la connectivitat i els fluxos de trànsit, i per tal de finalitzar-lo durant el 2018.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presidenta de
la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 641/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Corredor
Mediterrani
250-00911/11
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 20, 10.05.2017, DSPC-C 410

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani (tram. 25000911/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57776).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís decidit amb l’impuls
del Corredor Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Catalunya i dona suport a la priorització d’actuacions ferroviàries acordada en el marc
de la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a coordinar-se amb
el Govern d’Espanya i a dur a terme el seguiment dels avenços que faci amb els objectius següents:
a) Preveure el desenvolupament del Corredor Mediterrani en el Pacte nacional
sobre les infraestructures i els transports, i fer que el Ministeri de Foment, en compliment del que estableix la Llei de l’Estat 38/2015, del 29 de setembre, del sector
ferroviari, presenti en el termini d’un any una estratègia indicativa del desenvolupament, el manteniment i la renovació de la infraestructura ferroviària de competència
estatal, d’una manera adequada als serveis i objectius previstos, amb un calendari
d’objectius anuals i de pressupost pluriennal fins a finalitzar-lo, el 2025.
b) Reforçar les competències de l’Oficina Nacional d’Avaluació, dotant-la d’una
unitat específica encarregada de l’impuls, la supervisió, el seguiment i el control de
tots els projectes d’infraestructures el finançament dels quals hagi d’ésser aprovat
pel Consell de Ministres. En particular, l’Oficina Nacional d’Avaluació ha d’emetre un informe previ i preceptiu d’avaluació de la rendibilitat socioeconòmica dels
projectes d’infraestructures promoguts pel Ministeri de Foment, amb la finalitat de
fomentar la transparència, imparcialitat, eficiència i racionalitat de la política d’infraestructures i llur planificació a partir de criteris preferentment tècnics i no exclusivament polítics.
c) Considerar, urgentment, l’estudi immediat de la priorització d’actuacions en
el Corredor Mediterrani, no només d’infraestructures, sinó també de material rodant, que avancin cap a la reducció tant de temps de viatge com de restriccions del
transport en els trajectes de la xarxa ferroviària que ja estan en servei, i estudiar
com a opció preferent les possibilitats del canvi d’ample en les instal·lacions fixes i
el rodolament desplaçable en els vehicles, i també els trams de nova construcció o
llurs connexions amb altres línies de la xarxa i centres logístics, entre els quals els
següents:
1r. La zona entre Castelló de la Plana, Vandellòs, Tarragona i Barcelona, sobretot
pel que fa a l’àrea de la variant de Vandellòs.
2n. La connexió directa definitiva d’alta velocitat entre València i Alacant, incloent-hi el pas per Xàtiva i Villena, i la definició del pas per la connexió del nus
ferroviari que substitueix el de La Teja (el nus de La Encina).
3r. La connexió entre Montfort i Múrcia.
4t. La connexió de la nova línia ferroviària entre Múrcia i Almeria.
5è. El desenvolupament del tram entre Antequera i Granada.
6è. L’adaptació en gàlibs i l’execució d’apartadors de gran longitud i variants de
traçat ferroviàries des d’Antequera fins a Algesires.
7è. Les connexions amb ports i aeroports, de manera que es produeixi la intermodalitat necessària per a poder impulsar el tràfic de mercaderies, d’acord amb el
que exigeix la Unió Europea.
8è. Les integracions urbanes, com a Barcelona - La Sagrera o València - Parc
Central.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano; el vicepresident
de la Comissió en funcions de president, Gerard Gómez del Moral i Fuster
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Resolució 642/XI del Parlament de Catalunya, sobre la represa
i la finalització de les obres de connexió de l’autovia A-2 i de
l’autopista AP-7
250-00915/11
ADOPCIÓ
Comissió de Territori, sessió 20, 10.05.2017, DSPC-C 410

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de
connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7 (tram. 250-00915/11), presentada pel
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 57611).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que
reprengui i finalitzi les obres de la connexió entre l’autovia A-2 i l’autopista AP-7,
amb un calendari detallat de les obres fins a llur finalització, durant el 2017.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari en funcions, Francisco Javier Domínguez Serrano; la presidenta de
la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 655/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 12 de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00731/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 23, 11.05.2017, DSPC-C 417

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00731/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes
les seves polítiques.
b) Informar-lo de com té previst implementar l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 a fi
de poder-ne fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a implementar l’objectiu 12 de
l’Agenda 2030.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 656/XI del Parlament de Catalunya, sobre la constitució
i la convocatòria d’una taula de treball multidisciplinària sobre la
indústria dels videojocs
250-00780/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 23, 11.05.2017, DSPC-C 417

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 11 de maig de
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
(tram. 250-00780/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya a insta el Govern a:
a) Constituir una taula de treball amb una representació dels departaments d’Empresa i Coneixement, Ensenyament, Cultura, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, i una representació de les entitats més representatives del sector dels videojocs.
b) Convocar aquesta taula de treball sobre la indústria dels videojocs en el termini de sis mesos a comptar de la data de l’aprovació d’aquesta resolució.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 662/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acusació
formulada pel Consorci del Palau de la Música Catalana en el judici
penal del cas Palau
250-01039/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 17.05.2017, DSPC-P 65

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de maig de 2017, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre l’acusació formulada pel Consorci del Palau
de la Música Catalana en el judici penal del cas Palau (tram. 250-01039/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Modificar la seva posició en el Consorci del Palau de la Música Catalana per
tal que, un cop convocat l’esmentat organisme i dutes a terme les actuacions pertinents, el Consorci modifiqui el seu escrit de conclusions definitives en el procediment penal del cas Palau i exerceixi l’acusació contra Convergència Democràtica de
Catalunya, en termes similars als continguts en els escrits d’acusació de la fiscalia i
de l’acusació popular exercida pels veïns.
b) Sol·licitar mitjançant la representació del Consorci en el judici, si escau, la
suspensió de la sessió o les sessions corresponents del judici oral, per tal que sigui
possible dur a terme la reunió del Consorci i la modificació processal expressada en
la lletra anterior.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Resolució 663/XI del Parlament de Catalunya, sobre el saqueig del
Palau de la Música Catalana
250-01038/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 17.05.2017, DSPC-P 65

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de maig de 2017, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre el saqueig del Palau de la Música (tram. 25001038/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Iniciar d’una manera immediata les gestions necessàries perquè el Consorci
del Palau de la Música Catalana actuï com a acusació particular contra Convergència Democràtica de Catalunya, en tant que presumpta beneficiària del desviament
de fons del Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau de la Música
i la seva dignitat com a institució.
b) Tornar a convocar, en aquest sentit, el Comitè Executiu del Consorci, amb la
finalitat que la Generalitat pugui canviar l’orientació del seu vot.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15.

Mocions

Moció 121/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta pública
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
302-00142/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 302-00142/11), presentada per
la diputada María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 59756),
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 59761), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 59773) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59789).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’estabilització i la consolidació necessàries de les plantilles de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als
anys 2017-2019, insta el Govern a:
a) Convocar, abans del 25 de maig del 2017, la Mesa General de la Funció Pública en el format que correspongui i traslladar als representants sindicals a fi que
es negociï i s’acordi:
1r. Un estudi de les necessitats de les plantilles per sector, que tingui en compte
la previsió de jubilacions per als propers tres anys, i també la creació de les noves
1.15. Mocions
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places necessàries en cada sector per a garantir l’estabilitat i l’eficiència absolutes
dels serveis públics prestats per la Generalitat el 2019.
2n. Una valoració completa i detallada per sector del nombre actual de persones
amb contracte temporal, que consideri tant les places estructurals com les conjunturals.
3r. Una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions per sector, d’acord
amb la legislació vigent, per als anys 2017, 2018 i 2019, de manera que el 2019 la
temporalitat no superi el 8% en cada sector. El Govern, en la proposta, ha de considerar temporal tota plaça que hagi estat ocupada durant un mínim de tres anys per
personal interí, i s’ha de treure a concurs abans de l’any 2020. Així mateix, ha d’exhaurir les taxes de reposició autoritzades per llei, del 100% en els sectors definits
com a prioritaris per la legislació, i del 50% en la resta de sectors.
b) Garantir que els concursos d’oposició es convoquen, es desenvolupen i es resolen amb respecte escrupolós dels principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit,
respectant també aquest ordre en el procés selectiu com a principi general.
c) Garantir que cada sector compti amb una borsa de treball perquè hi puguin accedir persones interines, ordenada per criteris objectius d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit.
d) Convocar les meses sectorials amb la finalitat de concretar i detallar els acords
que s’hagin assolit en aquest àmbit en la Mesa General.
e) Establir mecanismes específics i prioritaris per a la valoració dels mèrits de
les persones interines que ocupen una mateixa plaça d’ençà d’un mínim de tres
anys amb una valoració positiva, sense possibilitat d’haver-la consolidat perquè en
aquest període no s’han convocat oposicions, amb l’objectiu de facilitar l’estabilitat
de les plantilles del col·lectiu de treballadors socials i en el marc del Pla d’estabilització de l’ocupació pública a Catalunya que es negociï en la Mesa General de la
Funció Pública.
f) Establir, en els processos selectius que es convoquin, mecanismes específics
de valoració de mèrits de les persones interines que ocupen una mateixa plaça d’ençà d’un mínim de tres anys amb una valoració positiva, sense possibilitat d’haver-la
consolidat perquè en aquest període no s’han convocat oposicions, amb l’objectiu de
facilitar l’estabilitat de les plantilles en el marc del Pla d’estabilització de l’ocupació
pública a Catalunya que es negociï en la Mesa General de la Funció Pública.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de recuperar les condicions
laborals del personal de la Generalitat de Catalunya i, en aquest sentit, insta el Govern a:
a) Convocar, abans del 8 de juny de 2017, la Mesa General de la Funció Pública
i trametre als representants sindicals perquè es negociï i s’acordi:
1r. Una proposta de calendari de recuperació de les pagues extraordinàries que
no es van abonar el 2013 i el 2014, a partir de la recuperació de la paga del 2013 el
2018 i de la paga del 2014 el 2019. La recuperació d’aquestes pagues no s’ha d’allargar en cap cas més enllà del primer trimestre del 2019.
2n. La recuperació del 100% del salari deduït per incapacitat temporal des de
l’1 de gener de 2017.
3r. La recuperació progressiva de les aportacions del 0,8% de la massa salarial al
Fons d’acció social: el 60% el 2018 i el 100% a partir del 2019.
4t. La recuperació progressiva en dos anys, 2017 i 2018, de les jornades horàries
de treball anteriors al 2012 per a tots els sectors de la funció pública catalana.
5è. La garantia de substitucions des del primer dia en serveis prioritaris i d’atenció al públic.
6è. La recuperació progressiva de la remuneració per productivitat, de manera
que es torni a la situació anterior al 2012.
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7è. La tornada a la cotització del 100% en el cas del personal interí al qual es
va deduir un 15% la jornada laboral durant gairebé tres anys, concretament des de
l’1 d’abril de 2012 al 31 de desembre de 2014.
b) Derivar a les meses sectorials respectives la negociació sobre:
1r. L’aplicació de les trenta hores d’indisposició sense que calgui el comunicat
d’incapacitat temporal per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
2n. La recuperació progressiva, en dos anys, 2017 i 2018, del dret dels docents
de més de cinquanta-cinc anys de canviar dues hores lectives per altres activitats en
el centre.
3r. Mantenir el nomenament i el sou als docents interins el mes de juliol.
c) Convocar les meses sectorials per a concretar i detallar els acords en aquest
àmbit assolits en la Mesa General.
3. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’aplicar tots els acords dels apartats 1 i 2 d’aquesta moció, insta el Govern a:
a) Emprar tots els mecanismes de modificació de crèdits i habilitació de crèdits
extraordinaris permesos per llei per a disposar dels recursos necessaris per a finançar les mesures aprovades en aquesta moció i aplicables el 2017, d’acord amb la Llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
b) Incorporar als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als anys 2018 i
2019 les partides necessàries per a complir les polítiques i les mesures aprovades en
aquesta moció que s’apliquin els anys 2018 i 2019, respectivament.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 122/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de
l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum»,
de la Resolució 306/XI
302-00143/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un
referèndum», de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
(tram. 302-00143/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 59754) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
59765).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que hi ha un mandat democràtic vigent,
d’acord amb la Resolució 306/XI del Parlament, aprovada en el darrer debat de política general, que insta a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya que tingui les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat catalana en la convocatòria, la formulació i l’organització, que estimuli la més àmplia
participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i de la comunitat internacional, amb l’objectiu que, d’aquesta consulta, se’n desprenguin efectes
polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica expressada per
la ciutadania.
1.15. Mocions
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a reiterar al Govern
de l’Estat espanyol la voluntat de celebrar aquest referèndum de forma pactada i
acordada políticament amb el Govern de l’Estat espanyol i d’acord amb les vies legals que hi ha en el marc constitucional espanyol.
3. El Parlament de Catalunya constata l’enrocament de l’Estat espanyol i les seves institucions en la negativa a la celebració pactada d’un referèndum, amb comportaments clarament autoritaris que vulneren els drets democràtics de la ciutadania, un comportament que provoca greus dificultats a les institucions catalanes en el
desenvolupament dels mandats del Parlament de Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a posar en coneixement de la Comissió Europea per a la Democràcia mitjançant la Llei (Comissió de
Venècia) la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya expressada en el mandat del Parlament sobre la celebració d’aquest referèndum pactat i acordat.
5. El Parlament de Catalunya insta en aquest sentit el Govern de Catalunya a posar en marxa les iniciatives pertinents per a disposar de l’assessorament, el reconeixement i l’aval de la Comissió de Venècia pel que fa a les condicions que hauria de
complir la convocatòria del referèndum per a complir els requisits establerts pel seu
Codi de bones pràctiques en matèria de referèndums, especialment pel que fa als
aspectes següents, entre altres:
a) La naturalesa i la tipologia de la norma que ha de donar cobertura legal a la
convocatòria del referèndum i els efectes d’un possible conflicte amb una normativa
de rang superior (en referència als requisits establerts pel Codi en l’apartat III, paràgraf primer, «Estat de dret»).
b) El termini previ mínim entre l’aprovació o la modificació de la normativa reguladora del referèndum i la data de celebració (en referència als requisits establerts
per l’apartat II.2.b del Codi, «Nivells reguladors i estabilitat de la llei sobre el referèndum»).
c) Les característiques i els requisits d’independència i d’imparcialitat que ha de
satisfer l’òrgan que organitzi el referèndum (en referència al que determina sobre
això l’apartat II.3.1 del Codi).
d) Les característiques que ha de complir el cens electoral, pel que fa al caràcter públic i a l’elaboració amb caràcter previ a la votació i mai el dia mateix de la
votació, i també amb relació als criteris d’edat, nacionalitat i residència que ha de
complir el cens electoral (en referència al que determinen els apartats I.1.1 i I.1.2
del Codi).
e) Els criteris i les condicions que ha de complir la campanya del referèndum pel
que fa a la garantia d’igualtat d’oportunitats entre els partidaris i els adversaris de
la proposta sotmesa a referèndum i pel que fa a la utilització de recursos públics en
el finançament de la campanya (en referència al que determinen els apartats I.2.2 i
I.3.1 b del Codi).
f) Les condicions que s’han de donar per a considerar que es garanteix la igualtat
d’oportunitats amb relació a la cobertura dels mitjans de comunicació, especialment
els públics, i amb relació a la neutralitat de les autoritats convocants del referèndum
(en referència al que determinen els apartats I.2.2 i I.3.1 del Codi).
g) Les condicions que ha de complir la pregunta sotmesa a referèndum, especialment pel que fa a la claredat de la pregunta i a la possibilitat que sigui una pregunta
binària o hi pugui haver més alternatives (en referència al que determina l’apartat
III.2 del Codi).
h) La determinació del període mínim que ha de transcórrer entre l’aprovació del
text sotmès a referèndum i la posada a disposició de la informació als votants sobre
els arguments a favor i en contra i de les butlletes de votació, d’una banda, i la data
de celebració del referèndum, de l’altra (en referència al que determina l’apartat 3.1.d
i 3.1.e del Codi).
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i) Els criteris per a atorgar validesa al resultat del referèndum pel que fa als percentatges de vots emesos i vots computats i als quòrums mínims de participació i
d’aprovació (en referència al que determina l’apartat III.7 del Codi).
j) Els criteris per a determinar si la llei d’aprovació i convocatòria del referèndum conté els elements imprescindibles per a conèixer i valorar els efectes polítics i
jurídics del referèndum i dels seus resultats (en referència al que determina l’apartat
III.8 del Codi).
6. El Parlament de Catalunya acorda donar suport a les mobilitzacions que amb
caràcter unitari pugui convocar en defensa de la convocatòria i la celebració del referèndum el Pacte Nacional pel Referèndum.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 123/XI del Parlament de Catalunya, sobre la precarietat laboral
i la conciliació dels professionals sanitaris
302-00144/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (tram.
302-00144/11), presentada per la diputada Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 59568), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 59708), pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59790) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 59792).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar per a adequar, en tot moment i de manera sostenible, l’estructura de les plantilles de les entitats públiques de
la Generalitat del sector de la salut a les necessitats de la ciutadania.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar durant el 2017, i d’acord
amb el Pla de garantia de l’estabilitat laboral, mesures urgents per a donar estabilitat
als professionals eventuals del sector de la salut de titularitat pública –salut pública,
Institut Català de la Salut (ICS), empreses públiques i consorcis, i empreses municipals–, inclosa la dotació de les places necessàries per a cobrir totes les baixes per
jubilació.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la cambra, abans
d’acabar el 2017, un informe amb dades exhaustives i actualitzades sobre la qualitat
de la contractació laboral en el sector de la salut, públic i concertat, i també els estudis que en el futur elabori l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en
el sistema sanitari públic.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar la consolidació de professionals d’infermeria i de facultatius d’atenció primària, en tant que col·lectius especialment afectats per la interinitat, en la convocatòria d’oferta pública d’ocupació
per a aquest any 2017.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar i prioritzar en les ofertes públiques d’ocupació futures, i en el marc dels òrgans de negociació col·lectiva
en cada cas, convocatòries de places destinades a l’atenció primària que garanteixin:
a) El dimensionament adequat de les plantilles dels equips d’atenció primària
(EAP) fins a arribar a la dotació estable suficient que cobreixi el cent per cent de
llurs necessitats habituals.
b) El desplegament a tot el territori de l’atenció domiciliària i dels models d’atenció en determinades especialitats, prioritàriament les relacionades amb la salut mental, la psicologia clínica, la logopèdia i la fisioteràpia.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar en l’àmbit universitari
campanyes de promoció de la medicina familiar i comunitària que ajudin a la creació de departaments d’aquesta especialitat, i també a l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya a establir, respectant l’autonomia universitària,
un barem específic per a l’acreditació del professorat d’aquesta especialitat.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, abans del 31 de juliol de
2017, que no es contracti més personal eventual per a cobrir necessitats estructurals
a l’ICS, i, en el marc de l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en el
sistema sanitari públic, i a fi que aquest ens esdevingui una eina d’interlocució amb
els òrgans transversals del Govern en matèria de dimensionament de les plantilles
de les entitats del sector públic de la Generalitat, a elaborar un diagnòstic detallat de
l’eventualitat en cadascuna d’aquestes entitats amb l’objectiu de detectar-hi tots els
nomenaments eventuals susceptibles de convertir-se en contractes d’interinitat.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar definint, conjuntament
amb els agents del sector de la salut i atenent l’evolució de les necessitats assistencials, el paper dels professionals sanitaris i les funcions de cadascun dels col·lectius
professionals i a planificar a mitjà termini les necessitats del sistema.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir les estructures burocràtiques del sistema sanitari públic simplificant-ne els quadres de comandament, en
concret:
a) Dissolent les unitats de gestió d’atenció primària i recuperant les direccions
dels EAP.
b) Disminuint les tasques burocràtiques dels EAP.
c) Dissolent les direccions dels serveis d’atenció primària.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar al Departament de
Salut i altres òrgans pertinents de l’executiu:
a) Que revisin la ràtio d’habitants per professional de l’atenció primària d’acord
amb els perfils poblacionals, la dispersió territorial, l’epidemiologia i els indicadors
socioeconòmics.
b) Que analitzin les iniquitats territorials pel que fa a les especialitats.
c) Que analitzin la viabilitat de reduir la jornada laboral dels professionals del
sector de la salut a trenta-cinc hores setmanals i que creïn mecanismes de flexibilització de la jornada per a facilitar la conciliació.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’elaboració per part
de les entitats proveïdores del sector de la salut, amb la participació dels sindicats
i abans d’acabar el primer semestre del 2018, de plans per a millorar la qualitat de
la vida laboral dels professionals del sector, amb mesures relatives a la conciliació
professional, personal i familiar, les càrregues de feina, gènere i treball, els riscos
psicosocials i la violència ocupacional, a destinar-hi els recursos necessaris i a establir mecanismes per a evitar la discrecionalitat en llur aplicació.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer pública, abans del 31 de juliol de 2017, l’avaluació del Pla d’igualtat de l’ICS, i específicament de les mesures
previstes per a afavorir la paritat en els nivells directius.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un acord marc del
sistema sanitari públic, amb els agents del sector de la salut, sobre els models retri38
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butius i el desenvolupament de la carrera professional que permeti als professionals
sanitaris recuperar progressivament la pèrdua salarial que han patit arran de les retallades.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 124/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’emprenedoria
juvenil
302-00145/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil (tram. 302-00145/11), presentada pel diputat David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 59746), pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 59758) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59763).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Acabar abans de final del 2017 el desplegament de la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, prioritzant l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa interadministrativa amb la
finalitat de facilitar l’accés als tràmits coneguda com a finestreta única empresarial.
b) Incentivar, potenciar i incrementar la coordinació dels operadors econòmics
en els programes de col·laboració amb empreses que desenvolupen estratègies de
formació a partir de les experiències adquirides.
c) Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibilitat horària de tota l’oferta formativa ampliant especialment els horaris de tarda.
d) Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors dels diversos
centres que donen suport a l’emprenedoria i que apliquen els programes destinats a
orientar i assessorar els joves emprenedors. L’objectiu que ha d’aconseguir aquesta
formació és que aquests professionals assoleixin les competències, el coneixement
de l’entorn, l’experiència i, en general, el background adequat a les necessitats canviants dels joves emprenedors als quals donen servei.
e) Adoptar una política de qualitat i satisfacció dels serveis que es presten en els
diferents programes de la Generalitat de Catalunya ja existents ─com ara Catalunya emprèn, Consolida’t, Reempresa, el pla Esprint i el pla Embarca─, sobre la base
d’instruments que recullin les especificitats i característiques diferencials de cada
iniciativa. Aquesta política ha d’incloure, almenys, les actuacions següents:
1a. L’establiment de mecanismes d’avaluació de les accions realitzades, en què es
detalli quines són les inversions concretes de cada mecanisme i els resultats assolits
respecte dels resultats inicials.
2a. El seguiment dels expedients des de la sol·licitud fins al final, que justifiqui
els motius del tancament de cada expedient i analitzi anualment les causes dels resultats i l’eficiència, per a fer-los més efectius.
3a. El seguiment i la valoració dels usuaris mitjançant enquestes específiques per
a cada programa sobre els serveis oferts.
1.15. Mocions
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f) Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que impulsa la Generalitat per a afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al sector productiu,
amb la finalitat der desenvolupar les oportunitats de negoci, proves de conceptes de
nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.
g) Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari,
com el finançament col·lectiu (crowdfunding), el finançament col·lectiu de préstec
(crowdlending) i el finançament mitjançant xarxes d’inversors privats (business an
gels), i difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades a donar-los a
conèixer als joves emprenedors.
h) Definir una estratègia de desplegament, i presentar-la abans del setembre del
2017, per a aconseguir implantar la xarxa de fibra òptica a tot el territori de Catalunya.
i) Promoure i potenciar la participació dels joves emprenedors en les accions de
promoció exterior de l’activitat empresarial com les fires internacionals i els viatges
comercials.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 125/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del diner públic
302-00146/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (tram. 302-00146/11), presentada pel diputat
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 59762), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59764) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 59768).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Executar les partides pressupostàries del pressupost vigent d’acord amb les
necessitats reals, especialment les destinades als serveis socials bàsics per als ciutadans, com ara els d’educació, sanitat, benestar social i seguretat ciutadana.
b) Incloure a la Guia de xarxes socials de la Generalitat, que estableix els criteris
per a un bon ús d’aquestes xarxes dels perfils institucionals de la Generalitat, amb
l’objectiu d’evitar un ús partidista del diner públic, la necessitat de fer un ús estrictament institucional dels perfils oficials en les xarxes socials i de no reflectir-hi en
cap moment l’activitat privada o partidista dels consellers.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 126/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
dels Països Catalans, la qualitat en el treball i les polítiques actives
d’ocupació
302-00147/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 18.05.2017, DSPC-P 66

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de maig de 2017, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida (tram. 302-00147/11), presentada per la diputada Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 59703), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 59757)
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59791).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la construcció dels Països Catalans,
insta el Govern a:
a) Impulsar una coordinació estable amb el Govern de les Illes i el Govern de
la Generalitat Valenciana per a elaborar un estudi anual del mercat de treball dels
Països Catalans.
b) Elaborar un estudi sobre cadenes productives inserides en l’economia social,
solidària i cooperativa a Catalunya, el País Valencià i les Illes, tenint en compte la
diagnosi del Pla d’actuació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, durant el 2017.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la salut laboral, insta el Govern a:
a) Adoptar mesures de transparència sobre el funcionament de la Secretaria General d’Avaluacions Mèdiques i presentar als grups parlamentaris el projecte de
conveni que el vincula amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) abans
que sigui signat, per tal que es pugui debatre al Parlament abans que entri en vigor.
b) Fer públics, en el termini d’un mes, el darrer conveni signat entre el Departament de Salut i l’Institut Nacional de la Seguretat Social i els seus annexos.
c) Presentar-li, en el termini de dos mesos, els criteris de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques per a les baixes i les altes dels treballadors i per a les
avaluacions d’incapacitat permanent per tal que s’apliquin exclusivament els dels
professionals de la xarxa pública, d’acord amb la Moció 96/XI, sobre els criteris
d’avaluació de les baixes laborals, i també l’informe de compliment de la dita moció.
d) Garantir que, en els casos en què, després d’una primera baixa que ha estat
objecte d’inspecció mèdica per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM),
se’n produeix una altra per una patologia diferent, correspon al metge de família
donar-la, i no s’associa al primer procediment.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la inspecció de treball, insta el Govern a elaborar uns criteris tècnics per a la Direcció General de la Inspecció de Treball per tal que prioritzi destinar els recursos d’Inspecció de Treball als casos de
frau de llei en matèria de contractació i als casos de sinistralitat laboral. Per a ferho efectiu, s’ha de complir immediatament el punt 5.i de la Moció 10/XI, sobre el
dret al treball digne i la generació d’ocupació, aprovada el 17 de març de 2016, amb
relació a la presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya
referent a les conductes contràries als drets laborals i les mesures per a controlar la
utilització fraudulenta de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la
precarització en la feina.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la contractació pública, insta el Govern a:
1.15. Mocions
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a) Incorporar als plecs de clàusules de contractació pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals establertes en el conveni col·lectiu sectorial que li correspon a l’activitat contractada durant tota l’execució. El contingut del dit conveni ha
de conformar les condicions laborals mínimes dels treballadors que acompleixin les
activitats objecte del contracte. Les empreses subcontractistes també s’han de sotmetre a aquesta obligació.
b) Complir immediatament els punts de la Moció 10/XI relatius als salaris dignes i, en concret, impulsar un acord entre organitzacions sindicals i empresarials
representatives per a fixar un salari mínim de referència que han de respectar totes
les empreses que facin contractes amb el Govern.
5. El Parlament de Catalunya, amb relació a les treballadores d’atenció domiciliària, insta el Govern a fer efectiu el reconeixement i la valoració de les tasques
domèstiques i de cures de les cuidadores familiars que tenen persones dependents
a càrrec com a tasques amb base cotitzable per a accedir a prestacions de desocupació i jubilació.
6. El Parlament de Catalunya, amb relació a les polítiques actives d’ocupació
i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), insta el Govern a complir immediatament els punts de la Moció 10/XI relatius al SOC i, en concret, a garantir
en el desplegament reglamentari de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el caràcter públic
i gratuït de totes les polítiques actives dels serveis d’ocupació, la construcció d’una
xarxa compartida i coordinada amb els serveis de les administracions locals i la
garantia de dotació dels recursos humans, materials i econòmics necessaris perquè
tinguin eficàcia.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball
300-00163/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 17.05.2017, DSPC-P 65.

Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport
escolar
300-00164/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 18.05.2017, DSPC-P 66.
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Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense
precarietat
300-00165/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 18.05.2017, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars
300-00166/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 18.05.2017, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a
l’organització d’un referèndum il·legal
300-00167/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 18.05.2017, DSPC-P 66.

Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea
300-00169/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 18.05.2017, DSPC-P 66.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I
COOPERACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

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

La Ponència de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, nomenada el dia 16 de febrer de 2017 i integrada pels diputats Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó
Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, 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 2 i 3 de març de 2017; 4 i 17 de maig de 2017. Han assessorat la Ponència el lletrat Miquel Lluís Palomares i Amat i l’assessora lingüístic
Rosa Galvany Aguilar.
Després d’estudiar el Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior 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 de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Esmena 1
GP Socialista (26)
De modificació a tot el text del Projecte de llei

On diu: «comunitat catalana de l’exterior», «comunitats catalanes de l’exterior»
i «comunitat catalana a l’exterior»
Ha de dir: «comunitats catalanes a l’exterior»
On diu: «residents a l’estranger»
Ha de dir: «residents a l’exterior»
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació a tot el text

On diu «comunitats catalanes de l’exterior» ha de dir «comunitats catalanes a
l’exterior»
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació a tot el text

On diu «diplomàcia pública» ha de dir «projecció exterior»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 3.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 1, 2 i
el text del projecte consistent a substituir en tot el text del projecte les expressions
següents:
– «comunitat catalana de l’exterior» «comunitat catalanes de l’exterior» i «comunitat catalana a l’exterior» per: «comunitats catalanes a l’exterior».
– «catalanes i catalans de l’exterior» per: «catalanes i catalans a l’exterior».
– «catalans residents a l’estranger» per: «catalans residents a l’exterior».

Títol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat,
les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents a l’estranger,
així com amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya.
2. El Govern dóna suport, promou i fomenta aquestes relacions i vetlla pel compliment d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 4
GP de Ciutadans (12)
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte facilitar les relacions directes entre les institucions
de la Generalitat i els catalans residents permanentment fora del territori de Cata
lunya i del territori de la resta d’Espanya, així com el reconeixement d’aquelles ma
nifestacions del seu dret d’associació estretament vinculades amb els valors demo
cràtics recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i el
dret de la Unió Europea, amb especial èmfasi per les denominades comunitats cata
lanes establertes fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya.
2. En tot cas, els preceptes d’aquesta llei hauran d’ésser aplicats i interpretats de
conformitat amb el previst a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Es
panyola i el dret de la Unió Europea.
Apartat 1
Esmena 5
GP Socialista (1)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 1

Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat,
les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents i amb les co
munitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya.
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1, de l’article 1

1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat,
les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents a l’exterior, així
com amb les comunitats catalanes establertes a l’exterior.
3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió i addició a l’article 1.1

Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents i amb les
a l’estranger, així com amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de
Catalunya.
Addició de nous articles
Esmena 8
GP de Ciutadans (13)
D’addició d’un nou article 1 bis

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

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 7 i el text
del projecte amb el redactat següent:
1. Aquesta Llei té per objecte regular, d’acord amb la normativa vigent, el marc
de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat catalana amb els
catalans i catalanes residents a l’estranger, així com amb els catalans i catalanes i
les comunitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 4, 5, 6 i 8.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Objectius de la Llei

1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a destinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reconeixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a subjectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.
2. Els objectius de la present Llei són:
a) Articular les polítiques oportunes per tal d’abordar el fet emigratori català,
amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmiques del moment.
b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents a l’estranger, siguin
membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
c) Incorporar els catalans de l’exterior i les entitats en les quals aquests s’organitzen en el disseny i desenvolupament de les diferents polítiques sectorials de la Generalitat quan aquestes siguin d’interès o s’adrecin, directament, a aquest col·lectiu.
d) Contribuir a l’enfortiment de les comunitats catalanes i llurs entitats, en tant
que vehicles de cohesió i relació entre els ciutadans catalans residents a l’exterior,
així com entre ells i les institucions de Catalunya.
e) Fomentar les actuacions en l’àmbit de la diplomàcia pública, desenvolupada
tant per individus com per entitats, que difonguin el coneixement de la realitat nacional de Catalunya, fonamentalment en els àmbits cultural, social, econòmic i polític.
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f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els països on hi ha una important presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions i
amb llurs agents socials.
g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de relació recíproca entre les comunitats catalanes de l’exterior i Catalunya, tant amb les institucions públiques com
amb les entitats privades.
h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la difusió de la tasca de les comunitats catalanes de l’exterior i dels ciutadans catalans a l’exterior.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 9
GP de Ciutadans (14)
De modificació de l’article 2

Article 2. Objectius de la Llei
1. De conformitat amb el previst a la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Auto
nomia de Catalunya, la Generalitat reconeix el seu deure de promoure amb la mà
xima extensió possible l’efectivitat dels drets i llibertats fonamentals dels catalans
residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya i,
per tant, com a destinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públi
ques. Aquest reconeixement comporta la consideració dels ciutadans catalans resi
dents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya com a
subjectes dels drets i deures de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i la Constitució Espanyola.
2. Els objectius de la present Llei són:
a) Articular les polítiques oportunes per tal d’abordar l’emigració dels catalans,
amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmi
ques del moment.
b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents permanentment
fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya, amb independència que ha
gin exercit el seu dret d’associació i, per tant, que siguin membres o no d’una comu
nitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i d’acord amb les disponibi
litats pressupostàries.
c) Incorporar els catalans residents permanentment fora del territori de Cata
lunya i de la resta d’Espanya individualment o com a membres de les associacions
on s’integrin en el disseny i desenvolupament de les diferents polítiques sectorials
de la Generalitat quan aquestes siguin d’interès o s’adrecin, directament, a aquest
col·lectiu.
d) Reconèixer i promoure el lliure desenvolupament dels catalans residents per
manentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya individualment
i la seva possible integració a associacions com les comunitats catalanes, en tant
que són un dels vehicles de cohesió i relació entre aquests catalans i els residents
al territori de Catalunya i la resta de ciutadans amb independència del seu lloc de
residència permanent, així com entre tots aquests i les institucions de Catalunya.
e) Fomentar les actuacions desenvolupades tant per individus com per entitats,
que difonguin els valors plurals i democràtics de Catalunya reconeguts en l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola, fonamentalment en els àm
bits cultural, social, econòmic i polític.
f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els
ciutadans residents als països on hi ha una important presència de ciutadans cata
lans, amb llurs institucions i amb llurs agents socials.
g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de relació recíproca entre els ca
talans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Es
panya individualment o com a membres de les associacions on s’integrin, com les
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denominades comunitats catalanes, i les institucions de la Generalitat de Catalunya
i el conjunt de la seva ciutadania, amb independència de la participació directa o
indirecta d’aquesta última mitjançant les institucions públiques com amb les enti
tats privades.
h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la difusió de les activitats des
envolupades per els catalans residents permanentment fora del territori de Catalu
nya i de la resta d’Espanya individualment o com a membres de les associacions on
s’integrin com les comunitats catalanes.
Apartat 1
Esmena 10
GP Socialista (2)
De supressió de l’apartat 1, de l’article 2
De tot el text de l’apartat.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de l’apartat 1, de l’article 2

De tot el text de l’apartat.
Apartat 2
Esmena 12
GP Socialista (3)
D’addició a les lletres a i f, de l’apartat 2, de l’article 2

Article 2. Objectius de la Llei
2. Els objectius de la present Llei són:
a) [...] socials i econòmiques del moment, de conformitat amb la normativa vigent
i respectant les competències de l’Estat.
[...]
f) [...] i amb llurs agents socials, de conformitat amb la normativa vigent i respec
tant les competències de l’Estat.
[...].
Lletra a
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a la lletra a de l’apartat 2, de l’article 2

a) Articular, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les competèn
cies de l’Estat, les polítiques oportunes per tal d’abordar el fet emigratori català,
amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmiques del moment.
Lletra b
Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació i supressió de la lletra b de l’apartat 2, de l’article 2

b) Donar suport i assistència i protecció als catalans residents a l’exterior, siguin
membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
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Lletra e
Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya (5)
De supressió de la lletra e de l’apartat 2, de l’article 2

De tot el text de la lletra.
Lletra f
Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya (6)
De supressió i addició de la lletra f de l’apartat 2, de l’article 2

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els països on hi ha una important presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions
i amb llurs agents socials, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les
competències de l’Estat.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 10 i 11.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 9, 12, 13, 14, 15 i 16.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Dia Internacional de la Catalunya Exterior

1. El Dia Internacional de la Catalunya Exterior se celebra la diada de Sant Jordi
en el cas que aquesta s’escaigui en diumenge, o el diumenge següent, en el cas que
no es doni aquesta coincidència.
2. El Govern dóna relleu institucional i públic a aquesta celebració, amb l’objectiu de difondre entre la ciutadania catalana l’existència tant de l’emigració catalana
com de les entitats en les quals aquesta s’organitza i la seva trajectòria.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 17
GP de Ciutadans (15)
De modificació de l’article 3

Article 3. Dia Internacional del català migrant
1. El Dia Internacional del Català migrant se celebra el dia divuit de desembre.
2. El Govern dóna relleu institucional i públic a aquesta celebració, amb l’ob
jectiu de difondre entre ciutadans de Catalunya l’existència tant de l’emigració dels
catalans com de les associacions en les quals aquests s’integren.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 17.
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TEXT PRESENTAT

Títol II. Els catalans de l’exterior
ESMENES PRESENTADES

Esmena 18
GP de Ciutadans (16)
De modificació del títol II

Títol II. Els catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i
la resta d’Espanya
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 18.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Concepte i definició

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

Esmena 19
GP Socialista (4)
De modificació de l’article 4. Nova redacció

Article 4. Concepte i definició
A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans de l’exterior les perso
nes residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge adminis
tratiu i els seus descendents, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2 de l’Estatut
d’autonomia.
2. Tindran també la consideració de catalans de l’exterior els residents a d’altres
comunitats autònomes de l’Estat espanyol que han tingut a Catalunya el darrer veï
natge administratiu.
3. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a
destinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest
reconeixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com
a subjectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competèn
cies.
Esmena 20
GP de Ciutadans (17)
De modificació de l’article 4

Article 4. Concepte i definició
A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració dels catalans residents permanent
ment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya els que han tingut al
territori Catalunya el darrer veïnatge administratiu i llur descendents, d’acord amb
allò que estableix l’article 7.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

3.01.01. Projectes de llei

50

BOPC 416
22 de maig de 2017

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició a l’article 4

Article 4. Concepte i definició
1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des
tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a sub
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.
2. A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans de l’exterior els
ciutadans espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i llur descendents, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Addició de nous apartats
Esmena 22
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou punt a l’article 4

2. Tindran també la consideració de catalans a l’exterior els residents a d’altres
comunitats autònomes de l’Estat espanyol que han tingut a Catalunya el darrer veï
natge administratiu.
Esmena 23
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’un nou punt a l’article 4

3. Els catalans residents a d’altres territoris dels Països Catalans, tot i que no els
serà aplicable el concepte de català de l’exterior, si que gaudiran dels drets recone
guts en la present Llei.
Addició de nous articles
Esmena 24
GP de Junts pel Sí (6)
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis
La comunicació de les dades de les persones inscrites al Registre de catalans i
catalanes residents a l’exterior a altres entitats que formen part del sector públic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a altres Administracions Públiques
per obtenir un servei o prestació vinculades a les seves polítiques públiques, no re
quereix el consentiment de la persona interessada, d’acord amb la normativa de
protecció de dades.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 21.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 23 i el
text del projecte consistent a afegir un nou apartat a l’article 8 amb el redactat següent:
4. Pel que fa a l’àmbit lingüístic i cultural, la Generalitat prestarà especial
atenció a la promoció que facin els catalans i les comunitats catalanes a l’exterior
d’aquells territoris amb qui compartim llengua.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 24 i el
text del projecte consistent a afegir un apartat 4 bis a l’article 5 amb el redactat següent:
4. bis. La comunicació de les dades de les persones inscrites al Registre de ca
talans i catalanes residents a l’exterior a altres entitats que formen part del sector
públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a altres Administracions
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Públiques per obtenir un servei o prestació vinculades a les seves polítiques públi
ques, no requereix el consentiment de la persona interessada, d’acord amb la nor
mativa de protecció de dades.
El ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 22.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 19 i 20.

TEXT PRESENTAT

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior

1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el
Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger.
2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les característiques, la titularitat i la gestió del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior es determinen
reglamentàriament per decret.
3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exterior.
4. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i pot constituir un requisit previ
per tal d’accedir als serveis i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior,
d’acord amb el que la normativa específica determini.
5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per sexes, per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de l’article 5

De tot el text de l’article.
Esmena 26
GP de Ciutadans (18)
De supressió de l’article 5

De tot el text de l’article.
Apartat 1
Esmena 27
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió i addició a l’article 5.1

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el
Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger que compleixen els
requisits definits a l’article 4.
Apartat 3
Esmena 28
GP Socialista (5)
De modificació de l’apartat 3, de l’article 5

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
3. Aquest Registre s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya sense perju
dici de que el departament competent en matèria d’acció exterior hi tingui compe
tències normatives.
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Esmena 29
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De modificació i addició a l’article 5.3

3. Aquest Registre s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya sense perjudici
de que el departament competent en matèria d’acció exterior hi tingui competències
normatives.
Apartat 4
Esmena 30
GP Socialista (6)
D’addició a l’apartat 4, de l’article 5

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
4. La inscripció al Registre té caràcter públic, gratuït i voluntari i pot constituir,
excepcionalment i de forma motivada, un requisit previ per tal d’accedir als serveis
i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, d’acord amb el que la normativa específica determini i de conformitat amb la normativa vigent.
Apartat 5
Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per sexes, i edat per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere,
Addició de nous apartats
Esmena 32
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició d’un punt 6 a l’article 5

6. Les dades personals recollides al registre es facilitaran desglossades per sexe
i per grups d’edat per tal de facilitar els estudis estadístics, informes de gènere,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per
sonal.
Esmena 33
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició d’una nova lletra a l’article 5

5b) L’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) establirà amb l’Instituto Na
cional de Estadística (INE) els convenis de col·laboració necessaris per a poder
disposar de les dades personals i agregades sobre els catalans residents a l’exterior
recollides en el PERE (Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger).
Addició de nous articles
Esmena 34
GP Socialista (7)
D’addició d’un article 5 bis

Article 5 bis. Convenis de col·laboració
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) establirà amb l’lnstituto Nacio
nal de Estadística (INE) els convenis de col·laboració necessaris per a poder disposar
de les dades personals i agregades sobre els catalans residents a l’exterior recollides
en el PERE (Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger).

Fascicle segon
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Esmena 35
GP de Ciutadans (19)
D’addició d’un nou article 5 bis

Article 5 bis. Actuació davant els ciutadans i coordinada i lleial de la Generalitat
amb la resta d’administracions espanyoles
1. La Generalitat evitarà imposar càrregues innecessàries als catalans residents
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya com la ins
cripció en registres propis i afavorirà la prestació directa de serveis de la seva com
petència mitjançant la seva seu electrònica.
2. La Generalitat es coordinarà, respectant el principi de lleialtat institucional,
amb la resta d’administracions públiques espanyoles per tal de facilitar la inscrip
ció als registres consulars i la prestació de serveis directes que fan les ambaixades i
consolats espanyols fora del territori d’Espanya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 30 i el
text del projecte amb el redactat següent:
«4. El Registre és públic. La inscripció al Registre té caràcter gratuït i voluntari.
Per tal de facilitar l’accés als serveis i prestacions que s’adrecin als catalans resi
dents a l’exterior, es promourà la inscripció a aquest registre d’acord amb el que la
normativa específica determini.»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 31, 32
i el text del projecte amb el redactat següent:
5. Les dades personals recollides al registre es facilitaran desglossades per sexe
i edat per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal
El ponent del GP de la CUP-CC anuncia la retirada de les esmenes 27, 29 i 33.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 25, 26, 28, 34 i 35.

TEXT PRESENTAT

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

1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans de l’exterior en l’establiment
de les polítiques públiques, vetlla per la integració de l’especificitat de la ciutadania
exterior de Catalunya en les disposicions normatives i impulsa el desenvolupament
de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu.
2. El Govern vetlla perquè els catalans de l’exterior puguin fer efectius els drets
que la normativa vigent reconeix als residents a l’exterior, especialment en els àmbits polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou les accions necessàries
per tal que llur exercici es dugui a terme en les mateixes condicions que són aplicables als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el principi d’igualtat de gènere,
de tracte i de no discriminació.
3. El Govern vetlla davant la resta d’administracions públiques competents per
garantir que els catalans de l’exterior puguin accedir als serveis públics amb condicions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.

3.01.01. Projectes de llei

54

BOPC 416
22 de maig de 2017

ESMENES PRESENTADES

Esmena 36
GP del Partit Popular de Catalunya (9)
De supressió i addició de l’article 6

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents a l’exterior en les
polítiques públiques
1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans de l’exterior en l’establiment
de les polítiques públiques, vetlla per la integració de l’especificitat de la ciutadania
exterior de Catalunya en les disposicions normatives i impulsa el desenvolupament
de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu perquè puguin fer efectius els drets
que la normativa vigent els hi reconeix en les mateixes condicions que són aplicables
als catalans residents a Catalunya d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, de
tracte i de no discriminació.
2. El Govern vetlla perquè els catalans de l’exterior puguin fer efectius els drets
que la normativa vigent reconeix als residents a l’exterior, especialment en els àmbits polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou les accions necessàries
per tal que llur exercici es dugui a terme en les mateixes condicions que són aplicables als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el principi d’igualtat de gènere,
de tracte i de no discriminació.
3. El Govern vetlla davant la resta d’administracions públiques competents per
garantir que els catalans de l’exterior puguin accedir als serveis públics amb condicions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.
Esmena 37
GP de Ciutadans (20)
De modificació de l’article 6

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents permanentment fora
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en les polítiques públiques
1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans residents permanentment fora
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en l’establiment de les polítiques
públiques i vetlla per la seva integració en les disposicions normatives i impulsa el
desenvolupament de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu.
2. El Govern ha de vetllar perquè, de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i la Constitució Espanyola, dels catalans residents permanentment fora
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya puguin fer efectius els drets que
la normativa vigent els reconeix, especialment en els àmbits polític, administratiu,
civil, social i lingüístic, i promourà les iniciatives normatives necessàries i confor
mes amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la corres
ponent legislació bàsica per tal d’assolir la màxima igualtat possible entre aquests
ciutadans i els ciutadans residents al territori de Catalunya i/o la resta d’Espanya,
d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, de tracte i de no discriminació.
3. El Govern haurà, de conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la
Constitució Espanyola i la corresponent legislació bàsica i el principi de lleialtat
institucional, de vetllar per promoure el màxim accés als serveis públics amb con
dicions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 36 i 37.
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TEXT PRESENTAT

Article 7. Accés a serveis de l’Administració

1. El Govern promou les accions que permetin als catalans de l’exterior l’exercici
de drets i l’accés a tràmits i prestacions de serveis que els reconeix l’ordenament jurídic, mitjançant procediments administratius simplificats basats en el principi de la
mínima intervenció possible i adaptats a llurs característiques especials.
2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten orientació i assessorament per
tal de facilitar aquest accés i aquells altres serveis a favor dels catalans de l’exterior
que es determinin. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, el dret i els tractats internacionals, les delegacions poden realitzar altres funcions de protecció als
catalans residents a l’exterior que se’ls puguin assignar.
3. La Seu electrònica de la Generalitat, com a portal únic corporatiu de tramitació de l’Administració de la Generalitat, facilita l’accés dels catalans de l’exterior
als tràmits i serveis impulsats per l’Administració de la Generalitat, la consulta del
Tauler electrònic i l’accés al Registre general electrònic de la Generalitat.
4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès per als catalans de l’exterior a través del seu entorn web.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 38
GP de Ciutadans (21)
De modificació de l’article 7

Article 7. Accés a serveis de l’Administració
1. De conformitat amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Es
panyola i la corresponent legislació bàsica, El Govern promourà directament, quan
la Generalitat sigui competent, o indirectament, quan no ho sigui, l’exercici en favor
dels catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta
d’Espanya de drets i l’accés a tràmits i prestacions de serveis que els reconeix l’or
denament jurídic, mitjançant procediments administratius simplificats basats en el
principi de la mínima intervenció possible i adaptats a llurs característiques espe
cials o els que conforme a la normativa aplicable corresponguin.
2. Sense perjudici de les funcions de les ambaixades, els consolats i qualsevol ofi
cina de representació d’Espanya, la Generalitat, en el marc de col·laboració basada
en el principi de lleialtat institucional podrà negociar i si s’escau acordar la creació
d’espais dintre d’aquests específicament destinats a l’orientació i l’assessorament
per facilitar aquest accés i aquells altres serveis que presti directament la Generali
tat de Catalunya o les seves institucions a favor dels catalans residents permanent
ment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya.
3. La Seu electrònica de la Generalitat, com a portal únic corporatiu de trami
tació de l’Administració de la Generalitat, facilita l’accés dels catalans residents
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya als tràmits i
els serveis competència de l’Administració de la Generalitat, la consulta del Tauler
electrònic i l’accés al Registre general electrònic de la Generalitat.
4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès per als catalans residents
permanentment fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya a través del
seu entorn web.
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Apartat 2
Esmena 39
GP Socialista (8)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 7

Article 7. Accés als serveis de l’Administració
2. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, les delegacions poden fer fun
cions d’assistència als catalans residents a l’exterior, respectant les competències de
l’Estat i de la Unió Europea.
Esmena 40
GP del Partit Popular de Catalunya (10)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 7

2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten orientació i assessorament per
tal de facilitar aquest accés i aquells altres serveis a favor dels catalans de l’exterior
que es determinin. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, les delegacions
poden fer funcions d’assistència als catalans residents a l’exterior, respectant les
competències de l’Estat i de la Unió Europea.
Addició de nous apartats
Esmena 41
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició de dos nous apartats a l’article 7

7.5. El Departament d’Ensenyament habilitarà un pla específic per a garantir
l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior allà on hi hagi demanda i presta
rà el necessari suport financer, didàctic i pedagògic a les entitats que prestin aquest
servei. Es contemplaran també les necessàries iniciatives d’habilitació i formació
del professorat de català a l’exterior en els cicles primari secundari.
7.6. Des del Govern s’ha d’impulsar l’ús de les noves tecnologies per a impulsar
les iniciatives existents en l’àmbit de la llengua catalana (Parla.cat) i per a crear-ne
de noves per a públics específics.
Esmena 42
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició d’un nou apartat a l’article 7

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

El ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de les esmenes 41 i 42.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 38, 39 i 40.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior

1. Els catalans de l’exterior gaudeixen dels drets polítics definits per l’Estatut
d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en
l’àmbit de l’Administració.
2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les
condicions que la normativa específica determina:
a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent i
infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.
b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els
programes del servei públic d’ocupació.
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c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.
3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen dret, en llurs relacions
amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a utilitzar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol
I de l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin
l’accés a l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 43
GP de Ciutadans (22)
De modificació de l’article 8

Article 8. Drets dels catalans residents permanentment fora del territori de Ca
talunya i de la resta d’Espanya
1. En els termes previstos a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Constitució
Espanyola i la legislació bàsica aplicable als catalans residents permanentment fora
del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya gaudeixen dels drets polítics pre
vistos en aquella normativa.
2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les con
dicions que la normativa específica determina:
a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent
i infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.
b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els
programes del servei públic d’ocupació.
c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sem
pre que les mateixes no estiguin específicament destinades a obtenir aquests serveis
sanitaris.
3. En l’àmbit lingüístic, els catalans residents permanentment fora del territori de
Catalunya i de la resta d’Espanya tenen dret, en llurs relacions amb les institucions,
organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a utilitzar la llengua oficial
que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol I de l’Estatut d’auto
nomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin l’accés a l’ensenya
ment de les llengües catalanes a l’exterior.
Apartat 1
Esmena 44
GP del Partit Popular de Catalunya (11)
De modificació i addició a l’apartat 1, de l’article 8

1. Els catalans residents a l’exterior, de conformitat amb la normativa vigent
i respectant les competències de l’Estat, gaudeixen dels drets polítics definits per
l’Estatut d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en l’àmbit de l’Administració.
Apartat 2
Esmena 45
GP Socialista (9)
D’addició a l’apartat 1 i primer incís de l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Drets dels catalans a l’exterior
1. [...] en l’àmbit de l’Administració, de conformitat amb la normativa vigent i
respectant les competències de l’Estat.
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2. [...] que la normativa específica determina i conformitat amb la normativa vi
gent i respectant les competències de l’Estat:
[...].
Esmena 46
GP del Partit Popular de Catalunya (12)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 8

2. En l’àmbit civil i social, de conformitat amb la normativa vigent i respectant
les competències de l’Estat, es reconeixen els drets següents, en els termes i les condicions que la normativa específica determina:
a) Dret d’accés als [...].
Lletra e
Esmena 47
GP Socialista (10)
D’addició a la lletra e, de l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior
e) [...] en llurs estades temporals a Catalunya, d’acord amb les disposicions regla
mentàries que s’estableixin i la normativa vigent.
Esmena 48
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició a l’article 8.2

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les
condicions que la normativa específica determina:
a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent i
infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.
b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els
programes del servei públic d’ocupació.
c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sota
les modalitats que s ‘estableixin i sempre, mentre no es disposi de cobertura en el país
d’acollida.
f) Dret a rebre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per les persones
en edat adulta com per les comunitats infantils.
g) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions radiofòniques i de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
h) Dret a que les persones jubilades puguin gaudir de pensions no contributives quan
sigui el cas i a que puguin rebre de l’administració catalana el necessari suport en termes residencials i de dependència que les permeti viure de forma digna.
Addició de noves lletres
Esmena 49
GP Socialista (11)
D’addició d’una lletra f i una lletra g a l’apartat 2, de l’article 8

Article 8. Dret dels catalans de l’exterior
f) Dret a rebre l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes de manera pre
sencial a l’exterior, tant per a les persones en edat adulta com per a les comunitats
infantils.
g) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions
radiofòniques i de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals via
satèl·lit.
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Esmena 50
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició a l’article 8.2

i) Dret a la protecció de la salut, drets en matèria de Seguretat Social i presta
cions per raó de necessitat, serveis socials per a gent gran, accions d’informació
sòcio-laboral i orientació i participació en programes de formació professional ocu
pacional i drets en matèria d’ocupació.
j) Dret a rebre la Targeta Sanitària Europea
Esmena 51
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició d’una nova lletra a l’article 8.2

k) Els treballadors desplaçats per a llargs períodes de temps, forçosa o voluntà
riament, des d’un centre de treball ubicat a Catalunya, gaudiran, com a mínim, dels
drets laborals i sindicals vigents a Catalunya.
Apartat 3
Esmena 52
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació del punt 3 i addició d’una lletra f a l’article 8

f) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions, ra
diofòniques i de televisió, dels programes informatius de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, dins de les possibilitats tecnològiques i dels drets de difusió.
3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen dret, en llurs relacions
amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a utilitzar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol
I de l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin
l’accés a l’ensenyament del català i l’aranès a l’exterior, tant de manera presencial
on sigui possible, com de manera virtual i d’acord amb les disponibilitats pressu
postàries.
Addició de nous apartats
Esmena 53
GP del Partit Popular de Catalunya (13)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 8

[...] de la llengua catalana a l’exterior.
4. Complementàriament als drets reconegut en aquest article, els catalans resi
dents a l’exterior gaudeixen dels drets que la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de
l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, els hi reconeix.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 48, 49,
50, 52 i el text del projecte amb el redactat següent:
«Article 8. Drets dels catalans de l’exterior
1. Els catalans de l’exterior gaudeixen dels drets polítics definits per l’Estatut
d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en
l’àmbit de l’Administració.
2. En l’àmbit civil i social es promouen i es garanteix l’exercici dels drets se
güents, en els termes i les condicions que la normativa específica determina:
a) Dret d’accés als programes, prestacions i a les accions adreçades a la gent
gran, al jovent i infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial
vulnerabilitat de manera que puguin rebre de l’administració el necessari suport que
els permeti viure de forma digna.
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b) Dret a beneficiar-se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els
programes del servei públic d’ocupació.
c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació, en els àmbits i nivells formatius que s’ofereixin des de l’administració.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.
f) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions, ra
diofòniques i de televisió, dels programes informatius de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, dins de les possibilitats tecnològiques i dels drets de difusió.
3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen dret, en llurs relacions
amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a uti
litzar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol
I de l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin
l’accés a l’ensenyament del català i l’aranès a l’exterior, tant de manera presencial
on sigui possible, com de manera virtual.»
El ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 51.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 43, 44, 45, 46, 47 i 53.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Planificació del fet emigratori

1. El Govern desenvolupa accions de planificació estratègica i programació de
caràcter transversal del fenomen emigratori, amb l’objectiu de dotar-se d’instruments i polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de manera integral, el
fet emigratori.
2. El Govern impulsa l’estudi de la trajectòria i realitat del fet emigratori català,
amb l’objectiu de difondre’l entre la ciutadania de Catalunya, i vetlla per la integració expressa i operativa de la perspectiva de gènere i de les dones.
3. Correspon al departament competent en matèria de migracions l’impuls estratègic i la coordinació dels programes que impliquin més d’un organisme del Govern,
sens perjudici del desenvolupament sectorial que els departaments afectats per raó
de la matèria duguin a terme.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 54
GP Socialista (12)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 9

Article 9. Planificació del fet emigratori
1. [...] el fet emigratori, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les
competències de l’Estat.
Esmena 55
GP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 9

1. El Govern, de conformitat amb la normativa vigent i respectant les competèn
cies de l’Estat, desenvolupa accions de planificació estratègica i programació de caràcter transversal del fenomen emigratori, amb l’objectiu de dotar-se d’instruments
i polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de manera integral, el fet emigratori.
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Apartat 3
Esmena 56
GP Socialista (13)
De modificació de l’apartat 3, de l’article 9

3. Correspon al departament competent en matèria d’acció exterior l’impuls estratègic [...].
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 54, 55 i 56.

TEXT PRESENTAT

Article 10. Mobilitat internacional

1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, articula les eines i els serveis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur
mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràcter previ d’elements de
judici necessaris per afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte emigratori.
2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel·
lència acadèmica, associativa i professional.
3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orientació i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’exterior ofereixin.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 57
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
De supressió i addició a l’article 10

1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, articula les eines i els serveis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur
mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràcter previ d’elements de
judici necessaris per afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte emigratori.
2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel·
lència acadèmica, associativa i professional.
3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orientació i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’exterior ofereixin.
3. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de co
operació i suport amb les comunitats catalanes de l’exterior a fi que disposin dels
mitjans necessaris per a prestar els serveis d’orientació i assessorament en els paï
sos d’acollida.
4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de col·la
boració entre les entitats i serveis públics actius en l’àmbit de l’orientació prèvia la
mobilitat i les comunitats catalanes de l’exterior actives en l’àmbit de l ‘acollida en
els països receptors de la mobilitat.
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Apartat 1
Esmena 58
GP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició a l’apartat 1, de l’article 10

1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, i d’acord amb els instru
ments de l’Estat, articula les eines i els serveis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur mobilitat internacional que els permetin
disposar amb caràcter previ d’elements de judici necessaris per afrontar amb les
màximes garanties d’èxit llur projecte emigratori.
Apartat 3
Esmena 59
GP Socialista (14)
De modificació de l’apartat 3, de l’article 10. Nova redacció

3. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de co
operació i suport amb les comunitats catalanes de l’exterior a fi que disposin dels
mitjans necessaris per a prestar els serveis d’orientació i assessorament en els paï
sos d’acollida.
Esmena 60
GP de Ciutadans (23)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 10

3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orien
tació i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’ex
terior ofereixin, sempre que es garanteixi un tractament suficientment divers, plural
i objectiu.
Esmena 61
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
De supressió i addició a l’article 10.3

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, els membre de les comunitats ca
talanes a l’exterior poden ser membres de les comunitats catalanes de l’exterior els
catalans residents a l’exterior, així com les persones que sense tenir la condició política de catalans i residents fora del territori de Catalunya, inclosa la resta de l’Estat
Espanyol, se senten vinculades a Catalunya, la seva cultura i llengua i la seva personalitat com a nació.
Addició de nous apartats
Esmena 62
GP Socialista (15)
D’addició d’un apartat 4, a l’article 10

4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de col·la
boració entre les entitats i serveis públics actius en l’àmbit de l’orientació prèvia a
la mobilitat i les comunitats catalanes de l’exterior actives en l’àmbit de l’acollida en
els països receptor de la mobilitat.
Esmena 63
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició d’un nou punt a l’article 10

2 bis. El Govern crearà un pla específic interdepartamental sobre la repatriació
del talent.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 57, 59,
62, 63 i el text del projecte amb el redactat següent:
«Article 10. Mobilitat internacional
1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, articula les eines i els ser
veis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur
mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràcter previ d’elements de
judici necessaris per afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte emi
gratori.
2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel·
lència acadèmica, associativa i professional, així com el foment del retorn del talent.
3. Pel que fa a l’orientació prèvia a la mobilitat, els departaments competents
articularan els necessaris mecanismes de col·laboració entre les entitats i serveis
públics actius i les comunitats catalanes de l’exterior actives en l’àmbit de l’acollida
en els països receptors de la mobilitat.
4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de co
operació i suport amb les comunitats catalanes de l’exterior a fi que disposin dels
mitjans necessaris per a prestar els serveis d’orientació i assessorament en els paï
sos d’acollida.»
El ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de l’esmena 61.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 58 i 60.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior

1. Amb l’objectiu de possibilitar el manteniment d’un lligam actiu entre els catalans de l’exterior i Catalunya, per tal que aquests participin de manera organitzada
de la realitat del seu país d’origen, tinguin accés a les eines que permetin el contacte
amb la cultura i llengües catalanes, col·laborin en la projecció exterior de Catalunya
i es relacionin amb les seves institucions, el Govern, mitjançant el departament competent en matèria d’acció exterior, impulsa i facilita les relacions entre els catalans
de l’exterior i el Govern de Catalunya, promou la interrelació entre ells i dóna suport
a llurs organitzacions.
2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institucions com per la societat civil, que permetin l’acompanyament i el suport als moviments migratoris dels catalans.
3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogudes per catalans de l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el seu
enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenatge, la captació de fons, finançament o aportacions.
4. El Govern reconeix els coneixements i les experiències dels catalans de l’exterior de més edat com a testimoniatges de la memòria històrica.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 64
GP del Partit Popular de Catalunya (16)
De supressió a l’apartat 1, de l’article 11

1. Amb l’objectiu de possibilitar el manteniment d’un lligam actiu entre els catalans de l’exterior i Catalunya, per tal que aquests participin de manera organitzada
de la realitat del seu país d’origen, tinguin accés a les eines que permetin el contacte
amb la cultura i llengües catalanes, col·laborin en la projecció exterior de Catalunya
3.01.01. Projectes de llei

64

BOPC 416
22 de maig de 2017

i es relacionin amb les seves institucions, el Govern, mitjançant el departament competent en matèria d’acció exterior, impulsa i facilita les relacions entre els catalans
de l’exterior i el Govern de Catalunya, promou la interrelació entre ells i dóna suport
a llurs organitzacions.
Apartat 2
Esmena 65
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició

2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institucions com per la societat civil, sense ànim de lucre, que permetin l’acompanyament
i el suport als moviments migratoris dels catalans
Apartat 3
Esmena 66
GP del Partit Popular de Catalunya (17)
De modificació i supressió a l’apartat 3, de l’article 11

[...] col·laboració amb la Generalitat.
3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogudes per catalans residents a l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el seu enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini,
el mecenatge, la captació de fons, finançament o aportacions.
Esmena 67
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
D’addició

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior
3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogudes pels catalans de l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el
seu enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenatge, la captació de fons, finançament o aportacions; sempre en acord amb un
enfoc en drets humans.
Esmena 68
GP de Ciutadans (24)
De modificació de l’article 11

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior
1. Amb l’objectiu de possibilitar el més efectiu i ampli dret fonamental al lliure
desenvolupament personal, la Generalitat promourà i vetllarà per facilitar les rela
cions entre els residents a Catalunya i els catalans residents permanentment fora del
territori de Catalunya i de la resta d’Espanya.
2. La Generalitat fomentarà, amb màxim respecte per la llibertat individual, la
pluralitat i diversitat política, social, cultural i lingüística, l’exercici del dret d’as
sociació i la seva conseqüència d’integració dels catalans residents permanentment
fora del territori de Catalunya i de la resta d’Espanya en associacions com les co
munitats catalanes a l’exterior.
3. La Generalitat dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives pro
mogudes pels catalans residents permanentment fora del territori de Catalunya i de
la resta d’Espanya que persegueixin els valors democràtics de Catalunya recollits
a l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola com són el seu enriquiment so
cial, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenatge, la captació
de fons, finançament o aportacions.
4. La Generalitat reconeix els coneixements i les experiències dels catalans de
l’exterior de més edat com a testimoniatges de la memòria històrica i social.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 65, 67
i el text del projecte amb el redactat següent:
2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institucions i empreses, com per la societat civil sense ànim de lucre, que permetin l’acompanyament i el suport als moviments migratoris dels catalans.
En l’aplicació d’aquesta Llei la Generalitat de Catalunya vetllarà per tal que to
tes les accions i iniciatives que hom emprengui, en qualsevol territori, així com que
totes les entitats i agents que hi participin o que en resultin beneficiaris, compleixin
amb els valors, principis i normes vigents a Catalunya, així com en les institucions
internacionals de referència, en matèria de drets humans, socials, civils i polítics,
així com de responsabilitat social i ambiental.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 64, 66 i 68.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Retorn a Catalunya

1. D’acord amb la normativa específica en matèria de retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, els catalans de l’exterior tenen dret a accedir a les actuacions i mesures de suport que s’estableixin quan decideixin retornar a Catalunya per
establir-hi llur residència.
2. El Govern impulsa les actuacions que facilitin la incorporació al mercat de
treball de Catalunya de professionals catalans interessats que desenvolupin llurs
carreres professionals a l’estranger. També impulsa les actuacions i mesures adreçades a la identificació i al retorn del talent català en l’àmbit acadèmic, d’investigació,
cultural o professional que es trobi a l’exterior.

TEXT PRESENTAT

Títol III. Les comunitats catalanes de l’exterior

TEXT PRESENTAT

Article 13. Definició

1. Tenen la consideració de comunitats catalanes de l’exterior les entitats de naturalesa associativa sense ànim de lucre, constituïdes legalment sota qualsevol forma reconeguda en dret, les finalitats de les quals persegueixin l’assoliment dels
objectius fixats per aquesta Llei i siguin reconegudes d’acord amb allò que aquesta
disposa.
2. Gaudeixen també de la condició de comunitats catalanes de l’exterior les federacions de comunitats catalanes de l’exterior i les comunitats catalanes virtuals
creades amb l’objectiu de permetre la connectivitat i interacció entre els catalans
residents a l’exterior, així com llur comunicació i col·laboració amb la Generalitat.
3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comunitats catalanes de l’exterior els catalans residents a l’exterior, així com les persones
que sense tenir la condició política de catalans se senten vinculades a Catalunya, la
seva cultura i llengua i la seva personalitat com a nació.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Esmena 69
GP Socialista (16)
D’addició a l’apartat 3, de l’article 13

Article 13. Les comunitats catalanes de l’exterior
3. [...] sense tenir la condició política de catalans i residents fora del territori de
Catalunya, inclosa la resta de l’Estat, se senten vinculades a Catalunya [...].
Esmena 70
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comunitats catalanes a l’exterior els catalans residents a l’exterior, segons l’article 4 d’aques
ta llei. També en poden ser membre les persones que resideixen fora de Catalunya i
que sense tenir la condició política de català, se senten vinculades a Catalunya, la
seva cultura i llengua i la seva personalitat com a nació.
Esmena 71
GP de Ciutadans (29)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 13

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comuni
tats catalanes de l’exterior els catalans residents permanentment fora del territori
de Catalunya i la resta d’Espanya, així com les persones que sense tenir la condició
política de catalans se senten vinculades als valors democràtics de Catalunya pre
vistos a l’Estatut d’autonomia i la Constitució i els bens intangibles com poden ésser
la seva cultura, la seva diversitat i les seves llengües.
Addició de nous articles
Esmena 72
GP de Ciutadans (30)
D’addició d’un nou article 13 bis

Article 13 bis. Conformitat amb els drets fonamentals dels catalans i respecte pel
dret d’altres estats, la diversitat social, cultural, política i lingüística, la neutralitat
de l’acció de la Generalitat de Catalunya
1. D’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució Espanyola, tots
els preceptes d’aquesta llei hauran d’ésser aplicats i interpretats amb el màxim res
pecte als drets fonamentals al lliure desenvolupament dels ciutadans i d’associació.
2. En tot cas i d’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució Es
panyola, qualsevol acció de la Generalitat de Catalunya en aplicació d’aquesta llei
haurà de respectar plenament l’ordenament jurídic espanyol i l’ordenament de la res
ta d’estats, conforme als quals, els catalans residents permanentment fora del territo
ri de Catalunya i la resta d’Espanya hagin pogut exercir els seus drets fonamentals.
3. En tot cas i d’acord amb el previst a l’Estatut d’autonomia i la Constitució Es
panyola, qualsevol acció de la Generalitat de Catalunya en aplicació d’aquesta llei
haurà de respectar plenament els principis de màxima participació democràtica,
pluralitat i diversitat política, ideològica, lingüística, sexual, cultural i de tot tipus.
En conseqüència, la Generalitat de Catalunya haurà de vetllar que no es produeixen
situacions de desigualtat injustificades.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 70.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 69, 71 i 72.
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TEXT PRESENTAT

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport
a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents:
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com
a punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubicats
en una zona geogràfica determinada.
b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves institucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.
c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en diplomàcia
pública catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i
locals existents en llur àmbit geogràfic.
d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àmbit geogràfic.
e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment,
contacte i coneixement de Catalunya.
f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les
comunitats catalanes de l’exterior.
g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les comunitats i llurs òrgans de govern.
h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus
de comunitats catalanes de l’exterior.
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als països on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 73
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació i addició a la lletra a, c, d i i de l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport
a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents:
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com
a punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubicats
en una àrea geogràfica determinada.
b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves institucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.
c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en diplomàcia
pública catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i
locals existents en llur àrea geogràfica.
d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àrea geogràfica.
e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment,
contacte i coneixement de Catalunya.
f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les
comunitats catalanes de l’exterior.
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g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les comunitats i llurs òrgans de govern.
h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus
de comunitats catalanes de l’exterior.
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als països , o territoris de l’estat espanyol on existeixen comunitats catalanes a l’exterior,
així com a aquells catalans que sol·liciten informació prèvia a la seva sortida.
Esmena 74
GP de Ciutadans (31)
De modificació de l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport
a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents:
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com
a punt de trobada i espai d’experiència entorn a la manifestació del dret fonamen
tal d’associació dels catalans ubicats en una zona geogràfica determinada i al seu
lliure desenvolupament.
b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de les llengües, la cultura i la rea
litat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves insti
tucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.
c) La difusió internacional dels valors democràtics de Catalunya, en tant que so
cietat civil associativa que actua en col·laboració amb institucions i entitats catala
nes i locals existents en llur àmbit geogràfic.
d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àmbit geogràfic.
e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment,
contacte i coneixement dels valors democràtics de Catalunya.
f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les co
munitats catalanes de l’exterior.
g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les co
munitats i llurs òrgans de govern.
h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus
de comunitats catalanes de l’exterior.
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï
sos on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.
Esmena 75
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De supressió i addició a l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
[...]
i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als països on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.
i) El suport, informació, assessorament i orientació a les persones que arriben
als països o territoris de l’Estat espanyol on existeixen comunitats catalanes de l’ex
terior així com a aquells que sol·liciten informació prèvia a la seva sortida.
j) Facilitar suport extraordinari i informació d’urgència a aquells catalans en si
tuació d’extrema necessitat residents a l’exterior.
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Lletra c
Esmena 76
GP del Partit Popular de Catalunya (18)
De supressió de la lletra c, de l’article 14

De tot el text de la lletra.
Lletra i
Esmena 77
GP Socialista (17)
D’addició a l’apartat i, de l’article 14

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
i) El suport, la informació [...] que arriben als països o territoris de l’Estat on
existeixen [...].
Addició de noves lletres
Esmena 78
GP Socialista (18)
D’addició d’un apartat j, a l’article 14

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

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 73, 75,
77, 78 i el text del projecte consistent:
A modificar la lletra b de l’article 2, amb el redactat següent:
– «b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents a l’exterior si
guin membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vi
gent.»
A modificar l’article 14 amb el redactat següent:
– «Article 14. Suport a les comunitats catalanes a l’exterior
El Govern dóna suport a les comunitats catalanes a l’exterior per a la consecució
dels objectius següents:
El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes a l’exterior, enteses com a
punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubicats
en una àrea geogràfica determinada.
El manteniment dels vincles entre els catalans a l’exterior i Catalunya que per
metin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la realitat
catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves institu
cions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.
La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en projecció
exterior catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i
locals existents en llur àrea geogràfica.
La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àrea geogràfica.
La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment,
contacte i coneixement de Catalunya.
La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les co
munitats catalanes a l’exterior.
El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no-discriminació en el si de les co
munitats i llurs òrgans de govern.
La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus de
comunitats catalanes a l’exterior.
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La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï
sos, o territoris de l’estat on existeixen comunitats catalanes a l’exterior, així com a
aquells catalans que sol·liciten informació prèvia a la seva sortida.
La col·laboració, si escau, a aquells catalans a l’exterior que estiguin en situa
ció d’extrema necessitat per facilitar suport extraordinari i informació d’urgència.»
A modificar la disposició addicional primera amb el redactat següent:
– «Primera. Dotació pressupostària
1. El Govern habilita anualment una partida específica en els pressupostos de la
Generalitat per tal de poder complir els objectius d’aquesta Llei.
2. L’adopció de les mesures previstes en aquesta llei resten subjectes a les dispo
nibilitats pressupostàries.»
A modificar la disposició addicional segona amb el redactat següent:
– «Segona. Congrés de la Catalunya Exterior
El Govern pot promoure, periòdicament, l’organització del Congrés de la Cata
lunya Exterior amb l’objectiu de difondre el coneixement i reconeixement de la pre
sència catalana al món, així com promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i
persones que conformen la Catalunya Exterior, i entre aquestes i Catalunya.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 74 i 76.

TEXT PRESENTAT

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes de l’exterior

1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis,
ajuts i prestacions institucionals que estableixin d’acord amb aquesta llei, prèvia obtenció del seu reconeixement per part del Govern. Els requisits i el procediment de
reconeixement s’estableixen per decret.
2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent i
la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengua, cultura
o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.
3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes de l’exterior
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes virtuals, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit
de consulta previ al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior i el procediment de revocació del reconeixement.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 79
GP de Ciutadans (32)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 15

1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis,
ajuts i prestacions institucionals que estableixin d’acord amb aquesta llei i la nor
mativa general aplicable.
Apartat 2
Esmena 80
GP del Partit Popular de Catalunya (19)
De modificació de l’apartat 2, de l’article 15

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a
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aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent
i la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengües, cultura o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.
Esmena 81
GP de Ciutadans (33)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 15

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent
i la seva vinculació amb les institucions, administracions públiques, persones resi
dents i la societat civil de Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengües,
cultura o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.
Apartat 3
Esmena 82
GP Socialista (19)
D’addició a l’apartat 3, de l’article 15

3. El decret regulador [...] aplicables a les comunitats catalanes virtuals, com la
seva creació i funcionament, els criteris per a la promoció [...].
Esmena 83
GP del Partit Popular de Catalunya (20)
De modificació de l’apartat 3, de l’article 15

3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes de l’exterior
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes virtuals, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit
de consulta previ al Consell de la Catalunya Exterior i el procediment de revocació
del reconeixement.
Esmena 84
GP de Junts pel Sí (11)
De modificació al punt 3 de l’article 15

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

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 82, 83 i 84.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 79, 80 i 81.

TEXT PRESENTAT

Article 16. Revocació del reconeixement oficial

1. La revocació del reconeixement oficial s’efectua en els supòsits següents:
a) per dissolució de l’entitat;
b) per inactivitat manifesta d’activitat de l’entitat durant un període de dos anys;
c) per incompliment dels requisits exigits per al reconeixement, en especial els
referits al seu funcionament democràtic i a la transparència en l’actuació;
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d) per incompliment de l’obligació de mantenir actualitzades les dades al Registre de les comunitats catalanes de l’exterior, d’acord amb el que s’estableixi per
decret;
e) per iniciativa de la pròpia entitat.
2. La revocació del reconeixement comporta la pèrdua del dret d’accés als serveis i a les prestacions, i el reintegrament dels beneficis econòmics que s’haguessin
obtingut, d’acord amb el que es determini per reglament.

TEXT PRESENTAT

Article 17. Les federacions de comunitats catalanes de l’exterior

1. Les comunitats catalanes de l’exterior reconegudes poden constituir federacions per tal de defensar i integrar llurs interessos, facilitar el compliment conjunt i
coordinat de les finalitats i els objectius que els són comuns, i ser beneficiàries dels
serveis i de les prestacions establertes per aquesta Llei.
2. En el procediment de reconeixement esmentat a l’article 15, el departament
competent en matèria d’acció exterior té en compte els criteris establerts per a la
promoció de federacions per àrees geogràfiques.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 85
GP Socialista (20)
De supressió de l’apartat 2, de l’article 17

De tot el text de l’apartat.
Esmena 86
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió del punt 2 de l’article 17

De tot el text de l’apartat.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 85 i 86.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Les comunitats catalanes virtuals de l’exterior

1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb les noves tecnologies i les
dóna suport, amb la finalitat de permetre la connectivitat i la interacció dels catalans
de l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb la Generalitat, d’acord amb els
objectius establerts a l’article 14.
2. Llur reconeixement es du a terme d’acord amb el que preveu l’article 15
d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 87
GP de Junts pel Sí (12)
De modificació de l’article 18

Article 18. Les comunitats catalanes virtuals de l’exterior
1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb les tecnologies de la infor
mació i la comunicació i les dóna suport, amb la finalitat de permetre la connectivi3.01.01. Projectes de llei
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tat i la interacció dels catalans de l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb la
Generalitat, d’acord amb els objectius establerts a l’article 14.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 87.

TEXT PRESENTAT

Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior

1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior es configura com a base
de dades de caràcter administratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exterior, llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes d’acord amb
aquesta Llei. En aquest Registre també es poden inscriure totes les circumstàncies
relacionades amb les entitats esmentades, d’acord amb el que es determini per decret.
La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de
Transparència de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exterior.
3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al Registre les modificacions
de dades que es produeixin, a efectes de l’actualització de les dades inscrites.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 88
GP de Ciutadans (34)
De modificació de l’article 19

Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior
1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior es configura com a base
de dades de caràcter estadístic on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exte
rior, llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes d’acord amb
aquesta Llei.
La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de
Transparència de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’estadística.
3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al Registre les modificacions
de dades que es produeixin, a efectes de l’actualització de les dades inscrites.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 88.

TEXT PRESENTAT

Article 20. Serveis i prestacions

1. El Govern dóna suport a les comunitats catalanes de l’exterior, les federacions
de comunitats i comunitats catalanes virtuals inscrites en el Registre, mitjançant
serveis i prestacions destinats a:
a) Facilitar l’accés a la informació de les disposicions i resolucions que el Govern
i el Parlament de Catalunya adoptin en les matèries específicament reconegudes
d’interès per a les comunitats catalanes i per als catalans d’arreu del món;
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b) Garantir el mateix tracte que l’atorgat a les entitats establertes en el territori de
Catalunya pel que fa a l’accés al seu patrimoni cultural, particularment mitjançant la
recepció de fons bibliogràfics, audiovisuals, informàtics i didàctics;
c) Beneficiar-se de l’acció del Govern amb igualtat de condicions amb les entitats
establertes en el territori de Catalunya;
d) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al funcionament de l’entitat, així com
per a l’organització d’activitats de promoció i difusió de Catalunya que es duguin a
terme d’acord amb l’acció exterior de la Generalitat;
e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions encaminades al coneixement i a l’estudi de la llengua i cultura catalanes, en especial
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.
f) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al desenvolupament d’iniciatives encaminades a afavorir la mobilitat internacional dels catalans, així com per contribuir
al cobriment de les necessitats bàsiques dels catalans de l’exterior que es trobin en
situacions d’especial dificultat.
g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Catalunya mitjançant les eines
de difusió comunicativa i l’ús de les noves tecnologies impulsades per l’Administració de la Generalitat;
h) La promoció d’intercanvis de caràcter educatiu, cultural i econòmic adreçats
als membres de les comunitats catalanes, mitjançant programes específics d’estades culturals, beques d’estudis, colònies de vacances i estades de coneixement o de
retorn temporal a Catalunya, dels quals es puguin beneficiar especialment els més
joves i els residents de més edat;
i) El coneixement dels programes i de les iniciatives promoguts per l’Administració de la Generalitat en l’àmbit territorial on les comunitats catalanes estiguin
establertes, en l’organització dels quals sempre que sigui possible s’ha d’aprofitar
l’estructura associativa formada per les comunitats catalanes de l’exterior;
j) La signatura de convenis de col·laboració amb organismes i institucions de la
Generalitat per a la prestació de serveis o per a l’exercici de les actuacions que els
siguin encomanades;
k) L’assessorament i la informació en matèria social, econòmica i laboral de Catalunya, especialment pel que fa a aquelles iniciatives que s’adrecin als catalans de
l’exterior o els incloguin;
l) L’obtenció de material bibliogràfic, audiovisual, de difusió o de qualsevol altre
tipus anàleg, elaborat per la Generalitat;
m) Permetre la interlocució amb el Govern mitjançant el Consell de la Catalunya
Exterior;
n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols de Catalunya en la seva
seu social o en els actes que organitzin;
2. Les comunitats catalanes de l’exterior, federacions de comunitats i comunitats catalanes virtuals poden rebre els ajuts i les subvencions que s’estableixin per al
compliment dels objectius d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 89
GP de Ciutadans (35)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 20

1. El Govern dóna suport a les comunitats catalanes de l’exterior, les federacions
de comunitats i comunitats catalanes virtuals, mitjançant serveis i prestacions des
tinats a:
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Lletra e
Esmena 90
GP del Partit Popular de Catalunya (21)
De modificació de la lletra e, de l’apartat 1, de l’article 20

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions encaminades al coneixement i a l’estudi de les llengües i cultura catalanes, en especial
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.
Esmena 91
GP de Ciutadans (36)
De modificació de la lletra e de l’apartat 1 de l’article 20 que queda redactat de la
següent manera

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions en·
caminades al coneixement i a l’estudi de les llengües i cultura catalanes, en especial
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.
Lletra g
Esmena 92
GP de Junts pel Sí (13)
De modificació de l’apartat g de l’article 20

g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Catalunya mitjançant les eines
de difusió comunicativa i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
impulsades per l’Administració de la Generalitat;
Lletra n
Esmena 93
GP del Partit Popular de Catalunya (22)
D’addició a la lletra n, de l’apartat 1, de l’article 20

n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols de Catalunya i d’Espanya
en la seva seu social o en els actes que organitzin;
Apartat 2
Esmena 94
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De supressió i addició a l’article 20.2

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

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 92.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 94 i el
text del projecte amb el redactat següent:
«2. Les comunitats catalanes de l’exterior, federacions de comunitats i comuni
tats catalanes virtuals han de tenir accés als ajuts i les subvencions suficients per
al compliment dels objectius d’aquesta Llei, d’acord amb la legislació aplicable.»
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 89, 90, 91 i 93.
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TEXT PRESENTAT

Títol IV. Dels òrgans de relació amb les comunitats catalanes
de l’exterior

TEXT PRESENTAT

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior

1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta
i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.
2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents:
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives
específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats
catalanes de l’exterior;
b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions entre els
catalans i les comunitats catalanes de l’exterior amb Catalunya, així com informar
sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior;
c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes de l’exterior, els
catalans de l’exterior, el Govern i les institucions catalanes;
d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els
catalans de l’exterior;
e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la
Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia
pública, internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir
una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents
mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan competent en matèria d’acció exterior determini.
3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen la
representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes i compareixen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti.
4. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior, en col·laboració amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure iniciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacionades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests
s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.
5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de quatre
anys, renovable per períodes d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 95
GP de Ciutadans (28)
De modificació de l’article 21

Article 21. El Consell dels Catalans residents fora del territori de Catalunya i la
resta d’Espanya
1. El Consell dels Catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta
d’Espanya és un òrgan assessor i col·legiat de consulta i participació de les institu
cions de la Generalitat.
3.01.01. Projectes de llei

77

BOPC 416
22 de maig de 2017

2. El Consell té les funcions següents:
a) Assessorar les institucions de la Generalitat sobre les línies generals, els ob
jectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els
catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Espanya;
b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions dels
catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Espanya amb les insti
tucions, ciutadans o la societat civil de Catalunya i la resta d’Espanya, així com in
formar sobre el reconeixement de noves associacions en les quals s’integrin aquests
catalans com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior;
c) Fomentar les relacions mútues entre els catalans residents fora del territori
de Catalunya i la resta d’Espanya, les associacions en les quals s’integrin aquests
com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior i les institucions,
ciutadans o la societat civil de Catalunya i la resta d’Espanya.
d) Proposar accions i programes relacionats els catalans residents fora del ter
ritori de Catalunya i la resta d’Espanya, les associacions en les quals s’integrin
aquests com poden ésser les denominades comunitats catalanes a l’exterior.
e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell dels
Catalans residents fora del territori de Catalunya i la resta d’Espanya es determina
rà pel mateix Consell, seguint el principi democràtic, la pluralitat socioeconòmica,
política, cultural, lingüística i la neutralitat política. La seva composició inclourà,
en tot cas, una representació minoritària i que gaudirà només de veu i no de vot
dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultu
ra i educació. En el nomenament de les persones membres del Consell es procura
rà assolir una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents
continents mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que el
mateix Consell determini.
3. El Consell pot fer-se representar davant les institucions de la Generalitat i pot
demanar comparèixer davant el Parlament de Catalunya.
4. El Consell pot promoure davant altres institucions i administracions de la res
ta d’Espanya iniciatives en matèries relacionades amb els catalans residents fora del
territori de Catalunya i la resta d’Espanya
5. El mandat dels membres del Consell és de quatre anys, renovable per períodes
d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho siguin per raó del càrrec, amb
una limitació de dos mandats.
Esmena 96
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De supressió i addició a l’article 21

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta
i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.
2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents:
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives
específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats
catalanes de l’exterior;
b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions entre els
catalans i les comunitats catalanes de l’exterior amb Catalunya, així com informar
sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior;
c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes de l’exterior, els
catalans de l’exterior, el Govern i les institucions catalanes;
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d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els
catalans de l’exterior;
e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la
Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia
pública, internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir
una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents
mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan competent en matèria d’acció exterior determini. i dels diferents continents mitjançant
una representació específica de cada zona (Estat Espanyol, Europa, Amèrica del
Nord, Con Sud d’Amèrica, Amèrica Central i Mèxic, Àsia i Àfrica i Oceania) i es
garantirà la presència de les federacions reconegudes. L’elecció dels membres del
Consell es farà seguint procediments d’elecció democràtica que es determinaran per
Decret.
3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen la
representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes i compareixen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti.
4. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior, en col·laboració amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure iniciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacionades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests
s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.
5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de quatre tres
anys, renovable per períodes d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats consecutius.
Apartat 2
Esmena 97
GP del Partit Popular de Catalunya (23)
De supressió a l’apartat 2, de l’article 21

[...] que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la
Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia
pública, internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir
una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents
mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan competent en matèria d’acció exterior determini.
3. Els membres del Consell representants [...].
Esmena 98
GP de Junts pel Sí (14)
De modificació al segon paràgraf del punt 2 de l’article 21

El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la
Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i educació; una representació dels organismes, entitats i
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consorcis participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internacio
nalització i projecció exterior, en especial de l’economia, la llengua i la cultura; i
una representació de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions reco
negudes. En el nomenament de les persones membres del Consell que formen part
de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions, es procurarà assolir una
representació equilibrada de dones i homes i d’àrees geogràfiques. Així mateix, el
seu nomenament es basarà en criteris democràtics.
Esmena 99
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició d’un darrer paràgraf a l’article 21.2

El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan assessor del Govern que no
substitueix ni reemplaça les estructures federals de representació que les mateixes
comunitat catalanes de l’exterior decideixin establir.
Apartat 3
Esmena 100
GP Socialista (21)
De supressió de l’apartat 3, de l’article 21

De tot el text de l’apartat.
Apartat 4
Esmena 101
GP del Partit Popular de Catalunya (24)
De supressió de l’apartat 4, de l’article 21

De tot el text de l’apartat.
Apartat 5
Esmena 102
GP Socialista (23)
De modificació de l’apartat 5, de l’article 21

5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de tres anys,
renovable per períodes [...].
Addició de nous apartats
Esmena 103
GP Socialista (22)
D’addició d’un apartat 4 bis, a l’article 21

Article. 21. El Consell de la Catalunya Exterior
4 bis. L’elecció dels membres del Consell de la Catalunya Exterior es farà seguint
procediments d’elecció democràtica que es determinaran per decret. Una represen
tació de les comunitats catalanes de l’exterior formen part d’aquest Consell.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 96,
98, 99, 103 i el text del projecte amb el redactat següent:
2. [...]
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la Ca
talunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot cas,
els òrgans del Govern competents en matèria d’acció exterior, migracions, cultura i
educació; una representació, una representació dels organismes, consorcis i institu
cions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la internaciona
lització i projecció exterior, en especial de l’economia, la llengua i la cultura; i una
representació de les comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions reconegu
3.01.01. Projectes de llei

80

BOPC 416
22 de maig de 2017

des. En el nomenament de les persones membres del Consell que formen part de les
comunitats catalanes a l’exterior i de les federacions, es procurarà assolir una re
presentació equilibrada de dones i homes i d’àrees geogràfiques. Així mateix la seva
designació es basarà en criteris democràtics.
3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen
la corresponent funció de representació de la Catalunya Exterior, en el marc de les
seves finalitats assessores i consultives, davant les institucions catalanes i compa
reixen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti, o
a petició pròpia, prèvia aprovació de la comissió pertinent.
El Consell de la Catalunya Exterior és un òrgan assessor del Govern que no
substitueix ni reemplaça les estructures de representació dels seus components.
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 95, 97, 100, 101 i 102.

TEXT PRESENTAT

Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya
Exterior

22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels plans de treball que es puguin constituir en el marc del Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o
programes específics del Govern, es constitueix, en el si del Consell de Catalunya
Exterior, la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.
22.2. El funcionament, l’organització i la composició de la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article anterior.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 104
GP Socialista (24)
De supressió de l’article 22

De tot el text de l’article.
Esmena 105
GP de Ciutadans (27)
De supressió de l’article 22

De tot el text de l’article.
Esmena 106
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
De supressió de tot l’article 22

De tot el text de l’article.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 104, 105 i 106.

TEXT PRESENTAT

Article 23. Trobades geogràfiques de comunitats catalanes de l’exterior

El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a les iniciatives impulsades per les comunitats catalanes de l’exterior, llurs federacions i les
comunitats catalanes virtuals de l’exterior, per a l’organització d’esdeveniments de
coordinació de caràcter geogràfic destinats a la cerca de sinergies per millorar-ne el
funcionament individual i col·lectiu.
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TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Primera. Dotació pressupostària

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, habilita anualment
una partida específica en els pressupostos de la Generalitat per tal de poder complir
els objectius d’aquesta Llei.
TEXT PRESENTAT

Segona. Congrés de la Catalunya Exterior

El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, pot promoure, periòdicament, l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior amb l’objectiu de
difondre el coneixement i reconeixement de la presència catalana al món, així com
promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i persones que conformen la Catalunya Exterior, i entre aquestes i Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Coordinació

Per al compliment dels objectius establerts en aquesta Llei, el departament competent en matèria d’acció exterior assumeix la coordinació de les accions que els
departaments duguin a terme amb caràcter sectorial, i promou les col·laboracions
que es considerin oportunes amb la resta d’administracions públiques de Catalunya.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 107
GP de Ciutadans (26)
De modificació de la disposició addicional tercera

Tercera. Col·laboració i cooperació
Per al compliment dels objectius establerts en aquesta Llei, la Generalitat de
Catalunya haurà de col·laborar i cooperar, amb ple respecte al principi de lleialtat
institucional, amb la resta d’administracions espanyola, en el marc de la política de
coordinació establert per la normativa estatal.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 107.

TEXT PRESENTAT

Quarta. Col·laboració en matèria de diplomàcia pública

Les mesures de suport i foment del Govern de la Generalitat establertes en aquesta Llei que tenen per objecte la projecció internacional de Catalunya per part dels
catalans de l’exterior o per les comunitats catalanes de l’exterior es podran efectuar,
complementàriament, pels organismes, pels consorcis i per les institucions participats per la Generalitat que treballin en l’àmbit de la diplomàcia pública.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 108
GP del Partit Popular de Catalunya (25)
De supressió de la disposició addicional quarta

De tot el text de la disposició.
Esmena 109
GP de Ciutadans (25)
De supressió de la disposició addicional quarta

De tot el text de la disposició.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 108 i 109.

TEXT PRESENTAT

Cinquena. Planificació en l’àmbit de la Catalunya Exterior

1. El Govern ha d’incorporar en el pla estratègic previst a l’article 15 de la Llei
16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, les
prioritats i els objectius a mitjà termini en els àmbits de les relacions amb els ciutadans catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.
2. Els departaments de l’Administració de la Generalitat han d’incorporar en els
plans de treball anuals de desenvolupament del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea vigent les actuacions a dur a terme en els àmbits de les
relacions amb els ciutadans catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.
ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 110
GP Socialista (25)
D’addició d’una disposició addicional cinquena bis

Disposició addicional cinquena bis. Drets electorals dels catalans de l’exterior
A reserva del que fixi la futura llei electoral catalana sobre la creació o no de cir
cumscripcions electorals a l’exterior, és funció del Govern català vetllar per una àm
plia participació en tots els processos electorals dels catalans residents a l’exterior.
L’administració electoral del Govern informarà els ciutadans residents a l’exterior dels
seus drets electorals en tots els processos en que estiguin cridats a participar-hi i aju
darà a les forces polítiques a fer arribar les seves propostes als residents a l’exterior.
Esmena 111
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
D’addició d’una nova disposició addicional

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

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 110 i 111.
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TEXT PRESENTAT

Disposicions derogatòries

1. Es deroga la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior.
2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior a aquesta Llei en tot
el que s’hi oposi o la contradigui.
ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions derogatòries
Esmena 112
GP de Junts pel Sí (15)
D’addició d’un punt 3 a la disposició derogatòria

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

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 112 i el
text del projecte consistent a eliminar l’apartat 2 de les disposicions derogatòries i
addicionar un nou apartat amb el redactat següent:
2. Es deroga l’article 39 i 40 de la Llei 16/2014.

TEXT PRESENTAT

Disposició final

Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, el consellers competents
per raó de la matèria, per fer el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

Esmena 113
GP de Junts pel Sí (16)
De modificació a la disposició final

Disposició Final
1. Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, el consellers competents
per raó de la matèria, per fer el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.
2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Addició de noves disposicions finals
Esmena 114
GP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició d’una nova disposició final segona

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 113,
114 i el text del projecte consistent a addicionar un nou apartat a la disposició final
amb el redactat següent:
«Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.»

3.01.01. Projectes de llei

84

BOPC 416
22 de maig de 2017

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

TEXT PRESENTAT

I

Catalunya ha estat terra de moviments migratoris permanents. Els darrers vint
anys, però, Catalunya s’ha convertit principalment en terra d’acollida després d’haver rebut una forta onada immigratòria. Fruit del context econòmic actual, però,
s’ha constatat un fort i significatiu augment de la sortida de conciutadans i conciutadanes a l’exterior, fet que ha comportat un equilibri progressiu entre les tendències
migratòries del país.
Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior compten amb un marc legislatiu que els confereix la condició de subjectes de l’acció de Govern de la Generalitat de Catalunya. El repte institucional envers aquest col·lectiu és adaptar i facilitar
les condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible amb les
seves institucions, d’acord amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, les institucions de Catalunya han de vetllar per incloure els
catalans residents a l’exterior en el desenvolupament sectorial de llurs polítiques
públiques.
És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar i potenciar aquelles actuacions
que permetin, d’acord amb les possibilitats actuals, el manteniment d’un fort vincle
amb el país d’origen, que faci possible, alhora, llur participació en l’esdevenir col·
lectiu i l’accés a la realitat, cultura i llengua catalanes.
La diàspora catalana suposa un valor afegit de país. El concepte de Catalunya
Exterior respon a la suma de catalans residents a l’exterior i de les entitats en les
quals aquests s’organitzen.
En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actuacions individuals i col·lectives impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el
país, bé sigui de manera directa, bé sigui mitjançant la projecció internacional de
Catalunya al món, en el benentès que la diàspora catalana jugui un paper actiu i proactiu en la construcció nacional del país.
Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar el repte de bastir una política integral adreçada a l’abordatge del fet emigratori protagonitzat per la ciutadania de Catalunya. L’èxit de les polítiques transversals d’acolliment de la immigració
desenvolupades les dues últimes dècades és el referent per tal de dissenyar i implementar, de manera coordinada entre institucions, agents socials i societat civil, les
polítiques públiques que permetin l’acompanyament i assessorament en la mobilitat
internacional dels catalans, el manteniment del vincle amb Catalunya durant l’estada a l’exterior i el posterior retorn voluntari.
Aquesta voluntat d’abordar el fet emigratori haurà de tenir present la regulació
del retorn objecte de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al
retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei
18/1996.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Paràgraf segon
Esmena 115
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació al segon paràgraf de l’aparat I de la exposició de motius

Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior compten amb un marc legislatiu que els confereix la condició de subjectes de l’acció de Govern de la Generalitat de Catalunya. El repte institucional envers aquest col·lectiu és adaptar i facilitar
les condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible amb les
seves institucions, d’acord amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la
informació i la comunicació. En aquest sentit, les institucions de Catalunya han de
vetllar per incloure els catalans residents a l’exterior en el desenvolupament sectorial
de llurs polítiques públiques.
Esmena 116
GP de Ciutadans (2)
De modificació del paràgraf segon de l’exposició de motius

Els ciutadans de Catalunya residents fora del territori de Catalunya i del terri
tori de la resta d’Espanya han de comptar amb un marc legislatiu que, a més dels
drets i llibertats que els confereix la Constitució Espanyola i si escau, el dret de la
Unió Europea, que vehiculi l’acció de Govern de la Generalitat de Catalunya com
a principal garant dels drets i llibertats que els confereix l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. El repte institucional envers aquests ciutadans i ciutadanes és adaptar i
facilitar les condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible
amb les institucions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies, i el gaudi dels drets i llibertats que aquesta ha
de respectar i promoure. En aquest sentit, les institucions de la Generalitat de Cata
lunya han de vetllar per incloure els catalans que es trobin residint permanentment
fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya en el desenvolu
pament sectorial de llurs polítiques públiques.
Paràgraf tercer
Esmena 117
GP de Ciutadans (3)
De modificació del paràgraf tercer de l’exposició de motius

És un deure constitucional i estatutari del Govern de la Generalitat impulsar i
potenciar aquelles actuacions que permetin als catalans residents permanentment
fora del territori de Catalunya, d’acord amb les possibilitats actuals, la màxima
efectivitat de l’exercici dels drets i llibertats fonamentals garantides per la Constitu
ció Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. En aquest sentit, és especial
ment important garantir la màxima l’efectivitat del dret al lliure desenvolupament
de la persona i permetre a tota persona el manteniment de vincles amb les persones
i institucions que es troben al seu territori d’origen o residència prèvia, que faci pos
sible, alhora, llur participació en els assumptes públics de les institucions de la Ge
neralitat de Catalunya i l’accés a la realitat, cultura i llengües catalanes.
Paràgraf quart i cinquè
Esmena 118
GP del Partit Popular de Catalunya (27)
De supressió del paràgrafs quart i cinquè de l’exposició de motius

[...] en l’esdevenir col·lectiu i l’accés a la realitat, cultura i llengua catalanes.
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La diàspora catalana suposa un valor afegit de país. El concepte de Catalunya
Exterior respon a la suma de catalans residents a l’exterior i de les entitats en les
quals aquests s’organitzen.
En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actuacions individuals i col·lectives impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el
país, bé sigui de manera directa, bé sigui mitjançant la projecció internacional de
Catalunya al món, en el benentès que la diàspora catalana jugui un paper actiu i proactiu en la construcció nacional del país.
Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar [...].
Paràgraf quart
Esmena 119
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació al quart paràgraf de l’aparat II de la exposició de motius

A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, catalanes i catalans tenen presència, a través de les comunitats catalanes, a gran part dels països d’arreu del món.
Les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats de transport han
transformat la naturalesa de l’organització dels catalans residents a l’exterior i han convertit aquests punts de trobada en agents actius de diplomàcia pública catalana, en tant
que espais de projecció internacional de Catalunya.
Esmena 120
GP de Ciutadans (4)
De modificació del paràgraf quart de l’exposició de motius

Els catalans residents amb caràcter permanent fora del territori de Catalunya i
del territori de la resta d’Espanya suposen un valor afegit tant per la resta de ciuta
dans dels territoris on actualment resideixen com pels seus conciutadans residents
a Catalunya.
Paràgraf cinquè
Esmena 121
GP de Ciutadans (5)
De modificació del cinquè paràgraf de l’exposició de motius

En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actua
cions individuals i col·lectives impulsades pels catalans residents permanentment
fora del territori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya que puguin be
neficiar el conjunt de ciutadans de Catalunya, bé sigui de manera directa, bé sigui
mitjançant la projecció internacional de Catalunya al món, amb el benentès que
aquests catalans juguen un paper actiu i proactiu en la difusió dels valors demo
cràtics recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Paràgraf sisè
Esmena 122
GP del Partit Popular de Catalunya (28)
D’addició al paràgraf sisè de l’exposició de motius

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

II

L’emigració catalana, però, no és un fenomen nou. Al llarg dels darrers segles,
els catalans han protagonitzat una constant marxa a l’exterior, superior a l’arribada
de nous ciutadans al nostre país. Aquesta emigració continuada al llarg del temps
ha comportat la creació de comunitats catalanes que, amb diverses denominacions
i en el decurs dels anys i fins avui en dia, ha suposat que la presència catalana al
món sigui molt destacable i amb un nombre rellevant tant d’entitats com de persones.
Des de les primeres entitats catalanes al món, amb un caràcter bàsicament mutual, com el cas de la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya
a l’Havana (1840) i de l’Associació Catalana de Socors Mutus «Montepio de Montserrat» de Buenos Aires (1857), i aquelles que van néixer com a punt de trobada de
les catalanes i catalans que havien migrat majoritàriament per motius econòmics,
com el cas del Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), fins al dia d’avui, l’organització de la diàspora catalana ha patit els canvis i les transformacions raonables
d’acord amb el pas del temps.
Així, les comunitats catalanes de l’exterior, durant dècades al llarg del segle xx,
es van configurar com a llocs d’acolliment i van esdevenir cabdals per al manteniment de la cultura i llengua catalanes a l’exterior. Els membres d’aquestes entitats
duien a terme una dinàmica activitat cultural i una important acció de manteniment
dels lligams amb la terra abandonada.
A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, catalanes i catalans tenen presència, a través de les comunitats catalanes, a gran part dels països d’arreu del món.
Les noves tecnologies i les possibilitats de transport han transformat la naturalesa
de l’organització dels catalans residents a l’exterior i han convertit aquests punts de
trobada en agents actius de diplomàcia pública catalana, en tant que espais de projecció internacional de Catalunya.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Paràgraf vuitè
Esmena 123
GP de Ciutadans (6)
De modificació del vuitè paràgraf de l’exposició de motius

L’emigració de catalans, com en general la protagonitzada per ciutadans d’altres
indrets d’Espanya com per exemple Galícia, País Basc, Canàries o Andalusia, però,
no és un fenomen nou. Al llarg dels darrers segles, els catalans han protagonitzat
una constant marxa a l’exterior, superior, en moltes ocasions, a l’arribada de nous
ciutadans al territori de Catalunya. Aquesta emigració continuada al llarg del temps
ha comportat l’exercici del dret d’associació per molts catalans, arribant a crear fins
i tot comunitats catalanes que, amb diverses denominacions i en el decurs dels anys i
fins avui en dia, ha suposat que la presència catalana al món sigui molt destacable
i amb un nombre rellevant tant d’entitats com de persones.
Paràgraf onzè
Esmena 124
GP de Ciutadans (7)
De modificació del onzè paràgraf de l’exposició de motius

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

TEXT PRESENTAT

III

Davant la manca de regulació específica, el 1996 es va promulgar la primera llei
que regulava de forma concreta les relacions amb aquestes entitats. La Llei 18/1996,
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i el reglament que la desenvolupava van esdevenir la primera norma que establia i reconeixia uns drets i deures en aquest àmbit.
Així, les comunitats catalanes de l’exterior van obtenir un reconeixement de llur
existència per part del Govern de la Generalitat, a més d’uns mecanismes de relació
i col·laboració.
Des de 1996, però, han entrat en vigor algunes normes que incideixen de forma
clara en les catalanes i catalans de l’exterior i en les entitats que han creat. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera vegada, a l’article
13, l’existència de les comunitats catalanes de l’exterior, i altra normativa sectorial
o de caràcter bàsic estatal, fa necessari una revisió normativa de les relacions entre les institucions de Catalunya i les formes d’organització dels catalans residents
a l’exterior.
En aquest sentit, d’acord amb la realitat actual han aparegut noves formes d’organització dels catalans a l’exterior i alguns dels preceptes normatius que regulaven
les relacions en qüestió s’han demostrat obsolets o ineficients.
Aquesta nova Llei es proposa establir un nou marc de relacions amb les comunitats catalanes, en el sentit més ampli del terme, i llurs membres, a nivell col·lectiu i
individual, de forma sistemàtica i articulada de tal manera que l’assistència i suport
de l’Administració i el Govern de la Generalitat permetin un nivell de suport adequat a les necessitats i realitats d’aquesta presència catalana al món.
Amb la intervenció que la Llei comporta, s’ha de poder garantir que les comunitats catalanes de l’exterior esdevinguin actors destacats de la vida social i cultural
en llurs llocs d’establiment, i que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a
l’interior del nostre país i es neutralitzi el possible desconeixement de la trajectòria,
presència i potencialitat de la diàspora catalana com a actor actiu en la projecció internacional de Catalunya i com a col·lectiu compromès amb el país.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 3
Paràgraf tercer
Esmena 125
GP Socialista (27)
D’addició a l’apartat III de l’exposició de motius, paràgraf tercer

[...] L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera vegada, a l’article 7.2 la condició política de català de l’exterior i a l’article 13, l’existència de les comunitats catalanes de l’exterior.
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Esmena 126
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició al tercer paràgraf de l’apartat III de l’exposició de motius

Des de 1996, però, han entrat en vigor algunes normes que incideixen de forma
clara en les catalanes i catalans de l’exterior i en les entitats que han creat. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera vegada, a l’article
7.2 la condició política de català de l’exterior i a l’article 13, l’existència de les comunitats catalanes de l’exterior, i altra normativa sectorial o de caràcter bàsic estatal, fa necessari una revisió normativa de les relacions entre les institucions de Catalunya i les formes d’organització dels catalans residents a l’exterior.
Paràgraf quart
Esmena 127
GP Socialista (28)
D’addició a l’apartat III de l’exposició de motius, paràgraf quart

D’altra banda, la Llei 40/2006, de 14 de desembre, del Estatuto de la ciudadanía
española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Constitució
Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels anys 60.
La Llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’exterior en
tre els que destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a las persones dependents, el
compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat dels des
cendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts d’espa
nyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen (totes),
el dret va votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article 15.6
que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discriminació
per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de l’administració de l’Estat per
a assegurar la permanent actualització del cens electoral.
En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (llei de memòria
històrica) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a
l’estranger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans i ciutadanes
catalans gràcies a la recuperació de la nacionalitat espanyola.
Esmena 128
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició dels paràgrafs quart i cinquè a l’apartat III de l’Exposició de motius

D’altra banda, la Llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la Ciuda
danía Española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Cons
titució Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels
anys 60. La Llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’exte
rior entre els que destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a las persones depen
dents, el compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la nacionalitat
dels descendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els néts
d’espanyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’origen
(totes), el dret a votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article
15.6 que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discrimina
ció per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de l’administració de l’Estat
per a assegurar la permanent actualització del cens electoral.
En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra civil y la dictadura (llei de memòria
històrica) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a
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l’estranger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans i ciutadanes
catalans gràcies a la recuperació de la nacionalitat espanyola.
Paràgraf dotzè
Esmena 129
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició al primer paràgraf del punt III de la exposició de motius

Tot i que l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979 ja reconei
xia la condició política de català a l’exterior, davant la manca de regulació específica, el 1996 es va promulgar la primera llei que regulava de forma concreta les relacions amb aquestes entitats. La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb
les comunitats catalanes de l’exterior, i el reglament que la desenvolupava van esdevenir la primera norma que establia i reconeixia uns drets i deures en aquest àmbit.
Paràgraf dissetè
Esmena 130
GP de Ciutadans (8)
De modificació del dissetè paràgraf de l’exposició de motius

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

TEXT PRESENTAT

IV

La Llei de la comunitat catalana a l’exterior consta de 4 títols, 23 articles, 5 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final.
El Títol I, de disposicions generals, recull l’objecte de la Llei i els objectius que
el Govern de la Generalitat pretén assolir en aquest àmbit.
En el Títol II aborda les relacions entre el Govern de la Generalitat i els catalans
residents a l’exterior, així com els mecanismes que les han de permetre i facilitar.
En el mateix Títol, es recullen drets dels quals els catalans residents a l’exterior
són subjectes i que se sumen a la resta de drets reconeguts per l’ordenament jurídic
vigent.
Finalment, el Títol II també recull les previsions institucionals d’abordatge integral del fet emigratori i la seva inclusió en el desenvolupament sectorial dels organismes competents en matèries relacionades amb la sortida, l’estada i el retorn dels
catalans residents a l’exterior.
Al Títol III es fa referència a les diverses formes d’entitats, d’acord amb la realitat actual, en les quals s’organitzen els catalans residents a l’exterior i que desenvolupen, d’acord amb llurs objectius estatutaris, una tasca de projecció internacional
de Catalunya.
El Títol IV regula els mecanismes de relació entre les institucions i les comunitats catalanes de l’exterior, principalment mitjançant l’actualització de l’òrgan d’interlocució permanent entre el Govern de la Generalitat i la Catalunya Exterior, així
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com les iniciatives de relació entre les pròpies comunitats catalanes de l’exterior
amb el suport de la Generalitat.
En les disposicions addicionals s’estableix l’habilitació anual d’una partida pressupostària per a l’assoliment dels objectius plantejats per aquesta Llei, la possibilitat
de l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior, l’assumpció de la coordinació interdepartamental per part de l’òrgan del departament competent en acció exterior i la col·laboració en matèria de diplomàcia pública. La darrera disposició recull
una previsió addicional referent als plans de treball en l’àmbit de les comunitats catalanes de l’exterior.
En la disposició derogatòria es deroga la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de
relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i, finalment, la disposició final
conté l’habilitació legal per dur a terme el desplegament reglamentari de la Llei.
ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Paràgraf divuitè
Esmena 131
GP de Ciutadans (9)
De modificació del divuitè paràgraf de l’exposició de motius

Amb la intervenció que la Llei comporta, es pretén garantir que, els catalans re
sidents permanentment fora del territori de Catalunya, integrats o no a associacions
com les comunitats catalanes de l’exterior, puguin esdevinguin, si és la seva opció
personal, actors destacats de la vida social i cultural en llurs llocs d’establiment, i
que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a Catalunya.
Paràgraf vint-i-sisè
Esmena 132
GP de Ciutadans (10)
De modificació del vint-i-sisè paràgraf de l’exposició de motius

Amb la intervenció que la Llei comporta, es pretén garantir que, els catalans re
sidents permanentment fora del territori de Catalunya, integrats o no a associacions
com les comunitats catalanes de l’exterior, puguin esdevinguin, si és la seva opció
personal, actors destacats de la vida social i cultural en llurs llocs d’establiment, i
que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a Catalunya.
Addició de nous paràgrafs
Esmena 133
GP de Ciutadans (11)
D’addició de dos nous paràgrafs a l’exposició de motius

D’altra banda, la llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la Ciuda
danía Española en el exterior actualitza, en compliment de l’article 14 de la Cons
titució Espanyola, la legislació espanyola en matèria d’emigració que datava dels
anys 60. La llei crea nous drets per a tots els ciutadans espanyols residents a l’ex
terior entre els quals destaquen l’assistència sanitària i l’atenció a les persones de
pendent, el compromís d’abordar la reforma de la normativa relativa a la naciona
litat dels descendents d’emigrants espanyols permetent que es pugui obtenir fins els
néts d’espanyols d’origen, el dret a fomentar l’educació i la cultura espanyola d’ori
gen, el dret a votar presencialment i el dret al retorn. També s’incorpora un article
15.6 que reconeix la igualtat de gènere com a garantia davant qualsevol discrimi
nació per raó de sexe. La llei recull també el compromís de l’administració general
de l’estat per assegurar la permanent actualització del cens electoral.
En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir
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persecució o violència durant la guerra civil y la dictadura (llei de memòria històri
ca) ha suposat un increment significatiu en el padró d’espanyols residents a l’estran
ger i, singularment, la incorporació de milers de nous ciutadans catalans gràcies a
la recuperació de la nacionalitat espanyola.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 115, 119 i 129.
El ponent del GP CUP-CC anuncia la retirada de les esmenes 126, 127 i 128,
La Ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 116, 117, 118, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 130, 131, 132 i 133.

Títol de la llei
TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
ESMENES PRESENTADES

Esmena 134
GP de Ciutadans (1)
De modificació del títol de la llei

Projecte de llei dels catalans que es trobin residint permanentment fora del terri
tori de Catalunya i del territori de la resta d’Espanya
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 134.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Susana Beltrán García, Esther Niubó Cidoncha,
Joan Josep Nuet i Pujals, Juan Milián Querol, Carles Riera Albert

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP; GP PPC (reg. 59132; 59167; 59168; 59215).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 22.05.2017 al
25.05.2017).
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 35, tinguda el 17.05.2017, DSPC-P 65.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
23.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 35, tinguda el 17.05.2017, DSPC-P 65.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
23.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles
Bressol de Catalunya
202-00053/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 59386; 59415).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 59387; 59416).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 35, tinguda el 17.05.2017, DSPC-P 65.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
23.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres
educatius públics de Catalunya
202-00056/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 59388; 59417).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.05.2017 al 24.05.2017).
Finiment del termini: 25.05.2017; 12:00 h.

3.01.05.

Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 59755; 59850).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional
d’Automoció
250-00934/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 384)

Al BOPC 384, pàgina 32
On hi diu:
«Comissió competent: Comissió de Territori.»
Hi ha de dir:
«Comissió competent: Comissió de Treball.»

Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda
al suïcidi
270-00005/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59811; 59960).
Pròrroga: 1 dia hàbil; Última.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de la IV Setmana
Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària
401-00026/11
LECTURA EN EL PLE
Sessió 35, 17.05.2017, DSPC-P 65

El Parlament de Catalunya, amb motiu de la IV Setmana Mundial per a la Seguretat Viària, que es commemora del 8 al 14 de maig d’enguany i que està impulsada per les Nacions Unides, declara que la seguretat viària és una prioritat política i
social a Catalunya.
La Generalitat va assumir la transferència de competències executives en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària per mitjà de la Llei orgànica
6/1997, del 15 de desembre. D’aleshores ençà, el Parlament ha subscrit un compromís constant amb la reducció de la sinistralitat viària tant en vies interurbanes com
en vies urbanes.
D’acord amb els plantejaments de la IV Setmana Mundial per a la Seguretat Viària, el Parlament fa una crida específica enguany a impulsar mesures que s’adrecin a
reduir la velocitat com a factor de risc de primer ordre en els accidents de trànsit que
es registren a les carreteres i les vies urbanes.
És per això que el Parlament de Catalunya se suma amb aquesta declaració a les
iniciatives de caràcter local, nacional, estatal i mundial que s’han programat, seguint l’estratègia del Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària 2011-2020.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre
l’apunyalament d’un menor tutelat en un carrer de Barcelona
354-00169/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 59478).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 17.05.2017.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Salvador Puig, director de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi, davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè exposi la seva visió sobre la indústria del cava
356-00661/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 59259).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 11.05.2017.

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

Compareixença en ponència de Joan Molas, president de la
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00454/11
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00186/11; 352-00525/11).
Acord: «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari»,
15.05.2017.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Interior a la consellera de la
Presidència
330-00062/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 59997 / Coneixement: 18.05.2017

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller d’Interior els dies 18 i 19 de maig de 2017, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 17 de maig de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 47/2017, de 17 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller
d’Interior a la consellera de la Presidència els dies 18 i 19 de maig de 2017, és publicat
al DOGC 7372, de 18 de maig de 2017.
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4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya
en data del 31 de juliol de 2016
237-00002/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 17.05.2017, DSPC-P 65

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de maig de 2017, ha examinat el
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31
de juliol de 2016 que ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb l’article 37.3.h
del Reglament del Parlament, ha aprovat el dit compliment (tram. 237-00002/11).
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Parlament de Catalunya
Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 a 31.07.2016. Estat d’execució
Cap.

Article

Pressupost

Autoritzacions

definitiu
1

2

4

6

8

10

6.707.649,10

Pressupost

Disposicions

disponible
4.302.405,07

2.405.244,03

Obligacions
reconegudes

4.302.405,07

4.302.405,07

11

744.670,03

442.905,98

301.764,05

442.905,98

442.905,98

12

12.234.391,48

8.587.282,84

3.647.108,64

8.587.282,84

8.587.282,84

13

68.847,15

20.293,67

48.553,48

20.293,67

20.293,67

15

70.000,00

51.050,20

18.949,80

51.050,20

51.050,20

16

4.444.325,00

2.258.992,46

2.185.332,54

2.258.992,46

2.258.992,46

17

1.109.840,22

671.728,32

438.111,90

671.728,32

671.728,32

Resultat

25.379.722,98

16.334.658,54

9.045.064,44

16.334.658,54

16.334.658,54

20

294.240,98

235.721,45

58.519,53

235.721,45

138.321,33

21

875.761,03

772.085,37

103.675,66

772.085,37

364.828,49

22

3.592.483,90

2.657.959,74

934.524,16

2.300.584,74

1.347.855,89

23

4.279.534,42

2.822.547,79

1.456.986,63

2.822.547,79

2.822.547,79

24

612.099,58

593.848,21

18.251,37

593.848,21

120.182,81

Resultat

9.654.119,91

7.082.162,56

2.571.957,35

6.724.787,56

4.793.736,31

48

15.958.000,00

10.558.600,00

5.399.400,00

10.558.600,00

10.558.600,00

Resultat

15.958.000,00

10.558.600,00

5.399.400,00

10.558.600,00

10.558.600,00

61

615.905,80

443.120,36

172.785,44

443.120,36

195.030,92

62

73.723,20

149.506,00

-75.782,80

149.506,00

13.984,37

64

2.324,16

5.477,15

-3.152,99

5.477,15

5.477,15

65

234.243,84

31.080,93

203.162,91

31.080,93

31.080,93

67

16.536,38

6.670,52

9.865,86

6.670,52

6.670,52

Resultat

942.733,38

635.854,96

306.878,42

635.854,96

252.243,89

83

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Resultat

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

51.944.576,27

34.611.276,06

17.333.300,21

34.253.901,06

31.939.238,74

Resultat
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237-00003/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 35, 17.05.2017, DSPC-P 65

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de maig de 2017, ha examinat el
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de
desembre de 2016 que ha presentat la Mesa Ampliada i, d’acord amb l’article 37.3.h
del Reglament del Parlament, ha aprovat el dit compliment (tram. 237-00003/11).
Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Parlament de Catalunya
Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2016 a 31.12.2016. Estat d’execució
Cap.

Article

Pressupost Autoritzacions
definitiu

1

10

6.707.649,10

11

90.644,55

744.670,03

684.024,79

60.645,24

12 13.609.928,05

13.608.400,05

1.528,00

20.293,67

48.553,48

4

6

8

Resultat

68.847,15

Disposicions

Obligacions

Saldo de

reconegudes

Disposicions

6.617.004,55

6.617.004,55

0,00

684.024,79

684.024,79

0,00

13.608.400,05 13.608.400,05

0,00

disponible
6.617.004,55

13

2

Pressupost

20.293,67

20.293,67

0,00

15

90.000,00

86.304,92

3.695,08

86.304,92

86.304,92

0,00

16

4.096.325,00

3.888.184,48

208.140,52

3.888.184,48

3.888.184,48

0,00

17

969.840,22

833.538,03

136.302,19

833.538,03

833.538,03

0,00

Resultat

26.287.259,55

25.737.750,49

549.509,06

25.737.750,49

25.737.750,49

0,00

20

294.240,98

247.202,96

47.038,02

247.202,96

246.395,04

807,92

21

1.012.761,03

1.047.403,68

-34.642,65

1.047.403,68

1.012.989,49

34.414,19

22

3.595.483,90

3.392.284,99

203.198,91

3.392.284,99

3.167.499,37

224.785,62

23

4.279.534,42

3.940.206,96

339.327,46

3.940.206,96

3.940.206,96

0,00

24

622.099,58

611.514,18

10.585,40

611.514,18

255.078,17

356.436,01

Resultat

9.804.119,91

9.238.612,77

565.507,14

9.238.612,77

8.622.169,03

616.443,74

48 15.958.000,00

15.837.900,00

120.100,00

15.837.900,00

15.837.900,00

0,00

Resultat 15.958.000,00

15.837.900,00

120.100,00

15.837.900,00

15.837.900,00

0,00

61

598.905,80

500.306,07

98.599,73

500.306,07

500.306,07

0,00

62

229.723,20

225.521,88

4.201,32

225.521,88

225.521,88

0,00

64

13.324,16

13.247,12

77,04

13.247,12

13.247,12

0,00

65

234.243,84

199.482,20

34.761,64

199.482,20

199.482,20

0,00

67

16.536,38

16.472,97

63,41

16.472,97

16.472,97

0,00

Resultat

1.092.733,38

955.030,24

137.703,14

955.030,24

955.030,24

0,00

83

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Resultat

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

53.152.112,84

51.779.293,50

1.372.819,34

51.779.293,50

51.162.849,76

616.443,74
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