
TAUL A DE CONT INGUT

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 creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
202-00058/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Cata-
lunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
202-00060/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del 
viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00969/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carre-
teres de la Generalitat
250-00973/11
Esmenes presentades 7

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars
302-00148/11
Esmenes presentades 7

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i trans-
port escolar
302-00149/11
Esmenes presentades 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i 
sense precarietat
302-00150/11
Esmenes presentades 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea
302-00151/11
Esmenes presentades 21
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball
302-00152/11
Esmenes presentades 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos pú-
blics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11
Esmenes presentades 31

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la conselle-
ra d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, relatiu a 
l’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional
354-00101/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de les mocions i les 
resolucions aprovades en l’onzena legislatura
354-00109/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que es-
tableix la Llei 11/2014
354-00118/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros destinats a es-
coles bressol de titularitat pública al pagament de concerts educatius
354-00153/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’informe que ha presentat el sindicat Acció per a la Millora 
de l’Ensenyament Secundari amb relació als llibres de text de Geografia i Història 
que s’han emprat el curs 2016-2017
354-00162/11
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament amb 
relació al joc de la balena blava
354-00168/11
Retirada de la sol·licitud 34

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofò-
bia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe «L’estat 
de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016»
356-00606/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones perquè presenti 
l’estudi «Dones i homes en els governs locals catalans»
356-00609/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les 
polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat
356-00636/11
Acord sobre la sol·licitud 35
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria 
Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00638/11
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria 
Kent davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per-
què informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 
4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00639/11
Acord sobre la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria 
Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00641/11
Retirada de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Funda-
ció Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les 
condicions de vida del col·lectiu de la gent gran LGBTI
356-00659/11
Acord sobre la sol·licitud 36

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, relatiu a l’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
355-00071/11
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de les mocions i les resolucions 
aprovades en l’onzena legislatura
355-00072/11
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que estableix la 
Llei 11/2014
355-00073/11
Acord de tenir la sessió informativa 36

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros destinats a escoles bressol de 
titularitat pública al pagament de concerts educatius
355-00074/11
Acord de tenir la sessió informativa 37

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

Compareixença en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb relació 
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00479/11
Canvi de tramitació 37

Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el paper i la si-
tuació de les dones en el sector cultural
357-00319/11
Substanciació 37

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Cata-
lunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació 
i els reptes de les dones en els mitjans de comunicació
357-00320/11
Substanciació 37
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Compareixença d’una representació del grup On Són les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a presentar les actuacions amb relació a la presència 
i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació
357-00321/11
Substanciació 38

Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodista, davant la Comissió d’Investigació so-
bre l’Operació Catalunya
357-00485/11
Substanciació 38

Compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a in-
formar sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de 
l’Hospitalet de Llobregat
357-00489/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 
sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
357-00490/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat Central d’Investigació de Per-
sones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el 
joc de la balena blava que incita els menors al suïcidi, les mesures que cal adoptar 
i la manera de prevenir-lo
357-00497/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença d’una representació del col·lectiu Drets davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Operació Catalunya
357-00499/11
Substanciació 39

Compareixença d’Elpidio Silva, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00500/11
Substanciació 39

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «L’estat de la LGTBI-
fòbia a Catalunya 2016»
357-00509/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-
talunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones per a presentar l’estudi 
«Dones i homes en els governs locals catalans»
357-00510/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el balanç de les polítiques de l’ens 
des de l’inici del seu mandat
357-00511/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 39

Compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Fundació Enllaç, davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les condicions de vida del 
col·lectiu de la gent gran LGBTI
357-00512/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 40

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació: GP Cs 40
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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 creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-quatre altres diputats del 
GP Cs (reg. 61075).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.05.2017.

N. de la r. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP (reg. 60577; 60586; 60832).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.06.2017 al 07.06.2017).
Finiment del termini: 08.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60578; 60587).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.06.2017 al 07.06.2017).
Finiment del termini: 08.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 60867; 60980).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 06.06.2017; 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 la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60288)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Revisar en el marc de la implantació del projecte T-Mobilitat el marc tarifari 
aplicable als transports amb el municipi de Mataró de forma coherent amb la resta 
de municipis metropolitans.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Analitzar la millora de les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport del 
Prat, a partir de la infraestructura actual, de forma que es permetin potenciar in-
tercanvis ràpids entre la línia ferroviària del Maresme i la línia d’accés a l’accés de 
l’aeroport.

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60283 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60283)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Incorporar de forma clara en las condiciones generales de utilización de los 
servicios de FGC y el régimen de compensaciones en los casos de retrasos o cance-
laciones del servicio, incluyendo como mínimo: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 1.a

1.a. De quina manera es compensarà al viatger en el cas que es produeixen en-
darreriments o cancel·lacions del servei imputables al funcionament de l’empresa.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 1.b

1.b. Establir en quins casos i sota quines circumstàncies FGC vetllarà per habi-
litar mitjans de transport alternatiu als viatgers.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 1.c

1.c. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles 
(web, aplicaciones, megafonía...).

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60287 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 31.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60287)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Actualitzar l’estudi d’accidentalitat de motoristes a la xarxa de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya en base a l’informe del període 2012-2016.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar amb les actuacions progressives i graduals d’implantació dels sis-
temes de protecció dels motociclistes als sistemes de contenció de les carreteres de 
la seva titularitat.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats 
escolars
302-00148/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60927; 61003; 61042; 61083 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60927)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars (tram. 
302-00148/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Proponer en el ámbito del Pacto Educativo estatal un modelo de evalua-
ciones universales y externas, que garanticen que el cambio de etapa educativa se 
realiza con los conocimientos y competencias mínimos necesarios, así como la equi-
dad y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos españoles, al margen del 
territorio o centro en que se eduquen.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Aumentar la dotación de apoyos y especialistas (veladores, psicólogos, me-
diadores, pedagogos, etc.) según las necesidades de cada centro, para garantizar la 
convivencia y la inclusión de todos los alumnos.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Revisar las tareas administrativas que realizan los docentes según los dis-
tintos niveles de responsabilidad, para simplificar estas tareas, de manera que se 
libere tiempo de permanencia en el centro para las tareas docentes y de atención al 
alumnado.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 9

9. Revisar los centros con barracones y elaborar un plan de eliminación en tres 
años de aquellos barracones que lleven más de cinco años instalados en el centro.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 10

10. Revisar los proyectos lingüísticos de los centros educativos del Servei d’Edu-
cació de Catalunya para adecuarlos a la legalidad, garantizando la presencia ve-
hicular mínima del 25% del horario lectivo en asignaturas troncales de todas las 
lenguas oficiales.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61003)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars 
(tram. 302-00148/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1

1. En els centres que han obtingut uns resultats inferiors a la mitjana del sistema 
en les proves de competències bàsiques, reduir les ràtios alumnes/unitat i augmentar 
les ràtios docents/unitat per tal d’assegurar una resposta global de centre a la situa-
ció palesada per aquestes proves.

1. Reduir les ràtios dels alumnes a tots els centres educatius públics. Reduint les 
ràtios alumnes/unitats i augmentant les ràtios docents/unitats.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2

2. Augmentar el personal docent als centres públics d’educació infantil i primà-
ria per fer un acompanyament escolar des de l’inici de l’escolarització i un reforç per 
als alumnes de qui es detecta que no assoleixen les competències bàsiques.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès dels centres públics per reduir 
les ràtios a les classes d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments i 
que aquests es facin segons el nivell d’anglès de l’alumnat.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat dels centres públics per regular les tasques acadèmiques extraescolars (els ano-
menats deures) i reduir així la càrrega per als alumnes.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

6. Establir una partida pressupostària suficient per dotar els centres públics que 
ho desitgin de llibres de text gratuïts mitjançant un sistema de préstec.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 7

7. Garantir, dins el mateix municipi, la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes que s’escolaritzen a centres públics que estiguin allunyats dels nuclis 
urbans.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 8

8. Augmentar la dotació de beques per a l’alumnat de batxillerat i de formació 
professional.

8. Assegurar que hi ha les suficients places públiques de batxillerat i de formació 
professional.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61042)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els resultats escolars (tram. 302-00148/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
4. Flexibilitzar el sistema educatiu, especialment en l’etapa secundària, per do-

tar de majors oportunitats i itineraris a l’alumnat que ho necessiti, millorant els 
serveis d’informació, orientació i assessorament sobre les possibilitats del sistema 
educatiu i de formació i qualificació professionals, i facilitar les passarel·les i tran-
sicions laborals, educatives i formatives, contribuint a reduir el fracàs escolar i 
l’abandonament escolar prematur.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació al punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat per racionalitzar les tasques acadèmiques extraescolars (els anomenats deures) 
d’acord amb criteris pedagògics i de salut dels infants i joves.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 6

6. Establir una partida pressupostària suficient per a la reutilització els llibres de 
text i material didàctic, i fomentar-la.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari 
per al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest 
servei, atenent a criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61083)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats esco-
lars (tram. 302-00148/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 1 i 2

1. D’acord amb els criteris generals per la programació escolar de cara al curs 
2017-2018 acordats entre el Departament d’Ensenyament, la Federació de Munici-
pis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, fixar una ràtio màxima infe-
rior a l’establerta en els grups de P3 de centres ubicats en entorns d’alta complexitat 
per el curs 2017-2018 en el marc de les Taules Mixtes de Planificació o bé creant 
reunions bilaterals entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament correspo-
nent, així com, dotar aquests centres de més recursos per tal de continuar atenent 
correctament la seva complexitat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Aprofitar l’acord arribat entre els Sindicats d’ensenyament i el Departament, 
que suposarà un augment aproximat de 5.500 docents, per millorar l’atenció de 
l’alumnat, també pel que fa a llengua anglesa.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Elaborar una normativa específica per reconèixer aquells centres que estan 
oferint programes de noves oportunitats a l’alumnat a través d’unitats d’escolarit-
zació compartida a la part final de l’ESO i que ofereixen continuïtat amb estudis 
professionalitzadors i amb possibilitats de tornar a inserir-se en els estudis. Tot això 
mitjançant itineraris formatius adaptats a la realitat de l’alumnat atès en aquests 
centres.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat de les tasques acadèmiques extraescolars.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Donar suport, en aplicació de l’autonomia dels centres educatius, als centres 
que han considerat convenient establir sistemes de reutilització i de préstec de lli-
bres de text, sovint en col·laboració amb les corresponents associacions de mares i 
pares d’alumnes, i reforçar les mesures que es duen a terme per reduir la despesa de 
les famílies en material educatiu escolar per tal de facilitar l’accés a l’educació (po-
tenciant la utilització de materials d’ús lliure, propiciant xarxes col·laboratives entre 
centres i professorat on es comparteixin materials elaborats pels propis centres, es-
tablint un sistema d’ajuts per a l’adquisició de materials educatius comercialitzats).

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Demanar al Govern Espanyol la modificació de la normativa de transport es-
colar per tal que els ajuts que s’atorguin en aquesta matèria es regeixin per la dis-
tància entre el municipi de l’alumne i el centre.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Instar el Govern de l’Estat a traspassar després de més de 20 anys i de manera 
immediata la convocatòria i la gestió de les beques per a ensenyaments postobliga-
toris i superiors no universitaris que convoca anualment el MECE per tal de poder 
millorar la convocatòria i la dotació de les beques per a l’alumnat de batxillerat i de 
formació professional, acollint les sentències del Tribunal Constitucional favorables 
a la Generalitat en aquests temes.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de 
menjador i transport escolar
302-00149/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60928; 61020; 61072; 61084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60928)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport 
escolar (tram. 302-00149/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis

3 bis. Presentar als grups parlamentaris, abans del 30 de juny, l’actualització 
dels Decrets 160/1996 i 161/1996, per tal de mantenir una reunió de treball i poder 
així escoltar les seves aportacions.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de l’apartat 10

10. Dotar de professionals específics els serveis de menjador escolar i transport 
escolar, per garantir uns serveis veritablement inclusius capaços d’atendre adequa-
dament l’alumnat amb NEE abans de l’inici del proper curs 2017-18, i incloure els 
serveis de menjador i transport en el projecte de decret de l’atenció educativa a l’alu-
mat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61020)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar (tram. 302-00149/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 13

13. Reobrir els menjadors escolars a tots els instituts abans de l’inici del proper 
curs 2017-2018 i avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb crite-
ris de salut dels joves, sempre d’acord amb el que decideixi el Consell Escolar del 
centre.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61072)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar (tram. 
302-00149/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 4

4. Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels ser-
veis de menjador i transport escolar per sancionar les irregularitats i els incompli-
ments que es produeixin en la prestació d’aquests serveis. En el cas dels menjadors, 
a més, caldrà garantir la inspecció de la bona qualitat del menjar.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 5

5. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari per 
al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest ser-
vei, atenent el criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en educació i, 
a més, els criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Garantir la consignació pressupostària del transport escolar per a l’Escola 
Bellaterra mantenint la consignació a tots els cursos mitjançant el conveni establert, 
donant així compliment a la resolució aprovada en aquest Parlament.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 6

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres 
docents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de 
caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els 
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. Per 
facilitar la continuïtat d’actuació dins del Projecte Educatiu de Centre s’establiran 
reglamentàriament els mecanismes de coordinació necessaris entre l’equip educatiu 
de l’horari lectiu i el del servei de menjador.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final punt 7

7. introduir en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el criteri de renda com a barem a l’hora d’atorgar ajuts de menjador escolar a 
l’alumnat escolaritzat en centres concertats fora del municipi de residència per man-
ca d’oferta pública en el propi, a més, en aquest cas, i també pels centres públics, del 
criteri bàsic de la garantia d’igualtat d’oportunitats en educació amb l’objectiu que 
cap alumne pugui quedar fora del servei de menjador per motius econòmics.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 8

8. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millo-
ra de les seves condicions laborals i garantint l’aplicació del conveni col·lectiu del 
Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal vinculat al servei de 
menjador, amb l’única possible excepció del personal de cuina. Així mateix, el nou 
decret reconeixerà explícitament la condició d’educadors als monitors i monitores 
de menjador.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 14

14. Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat, per 
preservar la funció educativa del servei escolar de menjador. En aquest sentit, s’es-
tabliran els mecanismes necessaris per valorar al màxim el projecte educatiu per 
davant d’altres requisits en el plec de condicions per a la licitació del servei.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 15

15. Iniciar en el nou decret regulador del servei de menjador la reversió de la 
gestió d’aquest servei per part dels consells comarcals al seu titular, que és el De-
partament d’Ensenyament, especialment per facilitar la gestió directa dels centres 
que justifiquin en els seus projectes educatius els objectius d’una alimentació de kilò-
metre zero i una cuina saludable i de proximitat.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61084)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de 
menjador i transport escolar (tram. 302-00149/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de ca-
ràcter universal no obligatori, amb un pla de funcionament integrat dins el projecte 
educatiu del centre, en el que es reforcen competències integrades en el currículum 
dels ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7

7. Plantejar en el procés participatiu i de consens amb la comunitat educativa 
d’introduir en el nou decret regulador del servei de menjador als centres docents 
que, quan no es pugui garantir en l’educació bàsica un lloc escolar gratuït en el ma-
teix municipi de residència de l’alumne i les administracions educatives el garantei-
xin un municipi proper, els ajuts per cobrir les despeses del servei de menjador es 
cobreixin d’acord amb allò que estableix l’article 6.3 de la LEC.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i d’addició al punt 9

9. Introduir ràtios màximes d’alumnes per professionals per a la prestació del 
servei de menjador, per a les diferents etapes educatives (des del primer cicle d’edu-
cació infantil fins a la secundària obligatòria), que permetin una bona atenció de 
l’alumnat i la realització d’una tasca pedagògica durant aquest temps educatiu i aca-
bar amb els casos de massificació als menjadors escolars existents.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. Incloure en el nou decret de menjador escolars la necessitat de formació al 
monitoratge per l’atenció de l’alumnat amb NEE.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 13

13. Un cop aprovada la llei de la reforma horària, adaptar el servei de menjador 
a la normativa vigent i, mentrestant, garantir per al proper curs 2017-2018 el com-
pliment de la Resolució 17/XI.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat 
per a tothom i sense precarietat
302-00150/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61015 i 61070; 61021; 61065; 61076; 61081 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 61015 I 61070)

Reg. 61015

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense 
precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya dona suport a les legítimes reivindicacions dels i 
les estudiants, així com dels i les treballadores del sistema universitari català, sem-
pre que es desenvolupin i s’expressin de forma pacífica i respectuosa.

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

a) Fer les gestions oportunes davant les universitats perquè s’apliquin els acords 
signats entre el Ministeri d’Hisenda i les organitzacions sindicals, concretades al 
Reial Decret Llei 6/2017, per garantir una taxa de reposició del 100% en el món uni-
versitari i la reducció progressiva de la taxa de precarietat i interinatge fins a quedar 
limitada a un 8% d’aquí a tres anys.

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

b) A garantir que tots els estudiants tenen coneixement del dret a la beca equitat i 
a facilitar els tràmits per aconseguir-la. En aquest sentit, la Secretaria d’Universitat 
coordinarà una estratègia amb el Departament d’Ensenyament perquè tots els alum-
nes de segon de Batxillerat i del darrer curs de cicles professionals rebin la informa-
ció suficient per conèixer l’existència de les beques equitat i la forma de demanar-les.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 2

f) A rebaixar un 30% els preus en primera convocatòria de tots els graus univer-
sitaris per al proper curs 2017-2018. Aquesta rebaixa haurà de constar clarament en 
el decret de preus que la Generalitat ha d’aprovar abans de l’estiu de 2017.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, 

GP PPC
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Reg. 61070

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense 
precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. El Parlament de Catalunya condemna les agressions que han patit els jo-
ves de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i encoratja a 
que tothom pugui expressar les seves idees en els campus universitaris en un clima 
de llibertat i respecte.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61021)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-
00150/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.c, que resta redactat de la següent manera

2.c) Baixar el 30% el preu de totes les matricules universitàries

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

3. Revisar els criteris d’acreditació d’AQU Catalunya per tal d’adequar els perfils 
curriculars dels professors titulars a les especificitats de cada Grau.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. Fer un reconeixement a la tasca dels Rectors i de la comunitat universitària 
augmentant el pressupost universitari al menys al que hi havia al començament de 
les retallades.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

5. Establir mesures per no tenir a la universitat professorat contractat com a «falsos 
associats».
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

6. Revisar els protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais pú-
blics de les universitats catalanes, per tal d’evitar els actes violents dintre dels recin-
tes universitaris, les amenaces als docents, als alumnes o al PAS, o qualsevol acte 
que pretengui impedir la llibertat d’expressió, la llibertat de càtedra, i que establei-
xin circuits d’actuació ràpida en cas que s’estiguin produint incidents greus que po-
den afectar a drets fonamentals i a la integritat física de qualsevol persona que 
estigui fent ús legítim de l’espai públic universitari.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició

7. Reconèixer a la Comunitat Universitària de Catalunya com una institució de 
compromís amb la llibertat, d’ordenament democràtic, de justícia, amb valors d’i-
gualtat i solidaritat, que ha de garantir que tots els membres de la comunitat uni-
versitària puguin exercir els seus drets conforme a aquests principis democràtics.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61065)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per 
a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a totes les polítiques impulsades per 
remoure els obstacles de caràcter econòmic que poden dificultar l’accés a la Univer-
sitat, en especial a l’aplicació immediata de l’acord del Parlament per ampliar amb 
un 30% la rebaixa del preu de la matrícula als estudiants de rendes més baixes, així 
com al traspàs de les beques generals a la Generalitat de Catalunya, per poder es-
tablir una política ajustada a la realitat social i econòmica de Catalunya pel que fa 
al suport econòmic als estudiants.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra a del punt 2

a) Instar tots els agents implicats en el Pacte Nacional per la Universitat per 
diagnosticar i establir els plans necessaris per superar l’envelliment de les plantilles 
i assegurar així una adequada gestió del personal docent i investigador i del PAS 
que permeti mantenir els nivells d’exigència i de qualitat tant en l’accés a les fun-
cions docents com globalment a les institucions universitàries.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra b del punt 2

b) A facilitar al màxim la tramitació de tot el procediment de sol·licitud i aplica-
ció de la beca general, de les beques equitat i d’altres tipus d’ajuts i exempcions tot 
orientant aquesta gestió cap al principi de «finestreta única»

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra d del punt 2

d) Instar Govern i universitats públiques a garantir que en els seus àmbits do-
cents s’ofereixin màster habilitadors a totes les universitats i introduir el sistema 
d’Equitat de suport als estudiants de rendes més baixes als estudis de Màster, amb 
especial intensitat i progressivitat en els màsters habilitadors.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra e del punt 2

e) A garantir l’aplicació, en els termes acordats amb els sindicats, de la recupe-
ració de la part proporcional de les pagues extres encara pendent

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61076)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 2 a

a) A fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal de deixar sen-
se efecte el RD 14/2012, de 20 d’abril «de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo» amb el fi d’evitar l’acomiadament, i la preca-
rització del PDI universitari català, així com poder realitzar noves contractacions 
que permetin estabilitzar i augmentar les plantilles.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 2 c

c) A modificar els trams de les beques equitat, cercant una major progressivitat 
del sistema que afavoreixi les rendes més baixes i augmenti els trams de les rendes 
més altes.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació al punt 2 d

d) A garantir un mínim del 75% de places de màster habilitants a preus públics 
en comparació amb l’oferta dels graus base d’aquests.
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 2 e

e) A aplicar pel curs vinent 2017-2018 les mesures de la llei de pressupostos de re-
versió de les retallades als treballadors de les universitats catalanes aplicades l’any 2012.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 f

f) Amb l’objectiu de contribuir a la consolidació del model català de recerca, 
s’insta al Govern de la Generalitat per tal que impulsi, amb la major celeritat pos-
sible, mesures legals de suport als centres de recerca de Catalunya (centres Cerca) i 
a la Fundació Institució Catalana de Recerca i estudis Avançats (ICREA), garantint 
les regulacions específiques i les exempcions necessàries en l’àmbit del sector públic 
de la Generalitat, que facilitin que aquestes entitats puguin dur a terme la seva mis-
sió de recerca de frontera, el seu objectiu de captació i retenció de talent, i el mante-
niment de l’alt nivell de captació de fons internacionals, sobretot europeus. Aquestes 
mesures seran les següents: 

I. Modificar el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, 
en relació als centres CERCA, per tal de permetre que les entitats del sector públic 
de la Generalitat que tenen la condició de centre CERCA, atesa la seva naturalesa, 
característiques i singularitat puguin, mitjançant adjudicació directa del seu òrgan 
de govern, alienar o transmetre títols representatius de capital o drets de societats i 
empreses que exploten tecnologia o coneixement.

II. Establir que el règim d’autoritzacions relatiu a les societats participades 
per les entitats del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre 
CERCA es regeixi per la seva normativa específica i no necessiti acord de Govern.

III. Garantir, per part del Govern i el Parlament l’impacte positiu de les lleis 
sobre els centres CERCA i la ICREA i el necessari suport institucional, per tal que 
siguin reconegudes com a sector estratègic del país i en creixement, i puguin conso-
lidar el seu règim d’autonomia.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61081)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una uni-
versitat per a tothom i sense precarietat (tram. 302-00150/11).

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

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les acusacions 
contra 25 estudiants, un professor i un treballador d’administració i serveis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, als quals se’ls demana 511.835 euros de fiança 
i penes de presó que poden anar fins els 13 anys. Aquesta acusació i l’imminent noti-
ficació de l’obertura del judici oral, comporta un escenari repressiu contra el legítim 
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exercici a la lliure expressió en el marc universitari, no tenint precedents equivalents 
des de la dictadura franquista.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, a través de la 
Secretaria d’Universitats, a manifestar el recolzament explícit a totes les persones 
acusades i a denunciar de forma pública el retrocés en l’àmbit de la llibertat d’ex-
pressió i manifestació que comporta la causa judicial.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC      

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la 
Unió Europea
302-00151/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61018; 61034; 61066; 61071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61018)

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Demanar l’impuls polític necessari per a contribuir a la construcció d’un nou 
projecte europeu, fidel als drets i llibertats previstos a la Carta de Drets Fonamen-
tals de la Unió Europea. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Contribuir activament a reforçar l’àmbit de cooperació i solidaritat en la regió 
euro-mediterrània, basat en el respecte als valors de la Unió Europea previstos a 
l’article 2 del Tractat de la UE. Així mateix, contribuir a l’assoliment d’una política 
europea comuna d’asil. 
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que resta redactat de la següent manera

6. En el marc polític i jurídica català, obrir un debat en el Parlament de Catalu-
nya sobre el futur de la Unió Europea i de la ciutadania europea. De la mateixa ma-
nera, traslladar les conclusions al Parlament europeu i als respectius grups polítics.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs  

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61034)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 1

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 4

4. Comprometre’s a l’acció política i a l’acció exterior escaient per contribuir a 
la construcció dels Estats units d’Europa, d’una federació democràtica i social 
de la ciutadania d’arreu d’Europa, que persegueixi la superació de l’actual marc 
econòmic i social, reforçant la garantia de les llibertats i dels drets col·lectius de 
la població a fi d’assolir una igual llibertat per a tothom, acréixer la igualtat i la 
cohesió social, dur la lògica democràtica fins a les seves darreres conseqüències, i 
establir formes de cooperació pacífica i democràtica entre pobles, reforçant espe-
cialment els vincles amb l’àrea mediterrània.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i de solidari-
tat a la regió euromediterrània, que cerqui una major integració econòmica, social 
i política entre els Estats d’Europa i de la conca mediterrània, basat en el principi 
democràtic, en la garantia dels drets civils, polítics, socials i ambientals, en la pro-
moció de la lliure circulació de persones, de l’efectivitat dels drets d’asil i refugi, en 
la cultura de la pau i la resolució pacífica dels conflictes, en el respecte a la plurali-
tat d’identitats nacionals existents en l’àmbit euromediterrani.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61066)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la 
Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-
bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest la vo-
cació europeista de Catalunya i a la necessitat de la UE per respondre als reptes de 
naturalesa global, però alhora l’opinió crítica d’una part important de la població 
catalana pel que fa a la seva escassa eficàcia per salvaguardar i reforçar els drets so-
cials i democràtics de la seva ciutadania i pel que fa a la seva política internacional.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Defensar davant la UE i els fòrums internacionals en què participi la necessi-
tat d’un nou projecte que corregeixi els dèficits democràtics i socials de l’actual UE. 
Aquest nou projecte ha de permetre, a més, fer front de manera més decidida i amb 
fermesa a l’augment de la xenofòbia i de l’extrema dreta.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 3

3. Defensar activament les llibertats individuals i col·lectives, així com els drets 
col·lectius dels pobles i, en particular, el seu dret a l’autodeterminació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Comprometre’s en l’acció política i diplomàtica escaient per a contribuir a la 
construcció d’aquest nou projecte europeu, que reforci els drets socials i democrà-
tics dels ciutadans europeus, els seus drets col·lectius i a la cooperació pacífica i 
democràtica amb tots els pobles veïns, al veïnatge oriental i, en especial, a l’àrea 
mediterrània.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i solidari-
tat en la regió euromediterrània, basat en la salvaguarda dels drets humans, la de-
mocràcia, els drets civils, socials i polítics de la seva població, així com dels drets 
col·lectius dels seus pobles i nacions sense estat, de la plena garantia dels drets de 
ciutadania de la seva immigració, i dels drets d’asil i refugi. Així com també en la 
desmilitarització i la resolució pacífica dels conflictes, en el respecte a la sobirania 
dels pobles i al seu dret a l’autodeterminació, i des del compromís amb un espai me-
diterrani que esdevingui un mar de trobada de pobles i no una tomba per a les que 
fugen de les desigualtats i els conflictes; un espai de desenvolupament i de comerç 
equitable per una prosperitat i una estabilitat compartides.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Afirmar que la celebració d’un referèndum vinculant sobre el futur polític del 
país i la conclusió del procés constituent de la República Catalana hauran de per-
metre, ja com a Estat sobirà, obrir un gran debat nacional i democràtic sobre el 
model de relacions exteriors d’aquest nou Estat, que es decidirà a través de les se-
ves institucions i procediments democràtics. Aquest model inclourà, en particular, 
una visió per Europa i la relació amb la UE que el poble català lliurement vulgui 
tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les seves sobiranies.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61071)

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 302-00151/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i el seus estats membres, 
expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió crí-
tica l’anhel per la recuperació de les sobiranies populars d’una part de la població 
catalana sobre al UE.

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

Defensar activament els drets col·lectius dels pobles i en particular el seu dret a 
l’autodeterminació i la justícia social, en el marc establert per la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans.

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

5.Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació per reduir les 
desigualtats territorials i socials amb un intercanvi econòmic just i equitatiu, des de 
la complementarietat, el respecte mutu i la solidaritat en la regió euromediterrània,

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició 

6. En el marc del procés constituent de la República catalana, obrir un gran debat 
nacional i democràtic sobre Europa, la UE i les relacions que el poble català lliure-
ment vulgui tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les seves 
sobiranies socials i nacionals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP   
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00152/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61014; 61019; 61068; 61082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 61014)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials 
de treball (tram. 302-00152/11).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Reclamar al Govern Espanyol 

que doti l’eix 3 (Oportunidades de Empleo) de la Conferència Sectorial de Treball 
i Assumptes Socials per a subvencionar el 50% del Conferència Sectorial de Tre-
ball i Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 
50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP).

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 2

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de tot el punt 3

3. Eliminar els topalls establerts, que deixen fora de subvenció del Salari Mínim 
Interprofessional a tots els nous treballadors des de l’any 2011, per tal de permetre 
la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual i assegurar que totes les 
persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball reben un mínim comú 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional, d’acord amb la llei, proporcional a la 
seva jornada laboral.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4 

4. Garantir que cap persona amb discapacitat perd el seu lloc de treball al Cen-
tre Especial de Treball per manca de finançament del 50% del Salari Mínim Inter-
professional que tenen reconegut per Llei, prioritzant les persones amb discapacitat 
d’especial dificultat.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició del punt 5

5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any. Obrir un procés de 
negociació i acord amb les entitats del sector per les línies 2, 3, 4 i 5 que segons el 
Departament de Treball estan previstes.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 6 

6. Defensar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació al punt 7 

7. En el termini de tres mesos, fer arribar als grups parlamentaris un informe 
detallat del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i As-
sumptes Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de 
Treball dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència 
de la Generalitat anualment.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 8 

8. Aprovar un nou model de treball protegit Centres Especials de Treball a Cata-
lunya durant l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats represen-
tatives del sector i asseguri el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 9

9. Doblar, en el termini de d’un any, el número de persones amb discapacitat in-
serides al mercat ordinari, Incrementar els objectius d’inserció a l’empresa ordinària 
per part dels centres especials de treball així com el nombre d’inspeccions laborals 
a les empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 11

11. Potenciar els centres especials de treball sense ànim de lucre, arrelats al ter-
ritori i compromesos amb les persones amb discapacitat intel·lectual d’una manera 
integral. Establir polítiques que contribueixin a reforçar els centres especials de tre-
ball, d’economia social i cooperativa, arrelats al territori i que atenen persones amb 
discapacitats d’especial dificultat (no només intel·lectual), com per exemple: suport 
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a la inversió, reconversió d’activitats obsoletes, suport a la generació de xarxes que 
permetin millorar, entre d’altres, les sinergies i la seva capacitat d’oferir nous ser-
veis i productes per generar ocupació.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61019)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00152/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Destinar una partida de fons propis de la Generalitat per subvencionar la 
contractació de les persones amb discapacitat amb especials dificultats als Centres 
Especials de Treball.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3. Eliminar els topalls establerts des de el 2011, que deixen fora de la subvenció 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional a les noves contractacions dels Centres 
Especials de Treball, fent una aportació complementària amb fons propis de la Ge-
neralitat, si escau.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Donar compliment a la Resolució 52/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre les subvencions als centres especials de treball, a fi d’incrementar els recursos 
pressupostaris per a les noves altes de treballadors.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que resta redactat de la següent manera

4. Donar compliment al punt 110. F.1er de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per al manteniment dels 
llocs de treball actuals als Centres Especials de Treball i de les unitats de suport a 
l’activitat professional.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 bis

6 bis. Donar compliment al punt 110.h de la Resolució 306/XI, del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política General del Govern, per habilitar l’accés a les 
línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interes-
sos de demora per l’impagament de la Generalitat als Centres Especials de Treball.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que resta redactat de la següent manera

8. Arribar a un acord amb el màxim consens de les entitats representatives del 
sector que asseguri el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 9 i 10 i refosa en un sol punt

9. Donar compliment a la Resolució 441/XI, del Parlament de Catalunya, sobre 
la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, per a: 

a) Incorporar al check list de la inspecció de treball una casella específica per a 
que sigui obligatori la comprovació del compliment de la reserva de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat o, si escau, de mesures alternatives.

b) Analitzar el resultat d’aquestes inspeccions per determinar els principals im-
pediments i barreres que poden estar dificultant que es compleixi aquesta reserva.

c) Impulsar accions d’acompanyament dirigides a les empreses, a fi de facilitar el 
compliment de la quota de reserva.

d) Promoure el trànsit dels treballadors amb discapacitat des dels centres espe-
cials de treball cap al mercat de treball ordinari amb programes d’ocupabilitat es-
pecífics.

e) Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de pla-
ces per a persones amb discapacitat.

f) Establir mesures de control del compliment per les empreses contractistes de 
la Generalitat, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació del punt 11, que resta redactat de la següent manera

11. Potenciar els centres especials de treball amb multidiscapacitat, l’objectiu 
principal dels quals sigui la inclusió social i laboral de les persones amb discapaci-
tat, i que facilitin la integració dels seus treballadors en el mercat ordinari de treball.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 61068)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 
302-00152/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total dels apartats 1, 2, 3 i 4 de la moció que queden redactats de 
la manera següent

1. Que les convocatòries de subvencions destinades al foment de la integració 
laboral de les persones amb discapacitat amb especials dificultats, en Centres Espe-
cials de Treball, respectin o millorin en tots els seus termes el que es garantia a les 
bases vigents en finalitzar l’exercici 2010.
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2. Que la convocatòria corresponent a les unitats de suport a l’activitat profes-
sional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones 
amb discapacitat en els centres especials de treball mantingui les bases de l’exercici 
2010, actualitzant els imports per treballador atesos els costos salarials de les ratis 
de suport exigit per aquestes unitats de servei.

3. Que s’ajusti la dotació pressupostària de cadascuna d’aquestes convocatòries 
fins a garantir que les mateixes beneficiïn totes les persones amb discapacitat d’es-
pecial dificultat contractades als Centres Especials de Treball de Catalunya.

4. Donar compliment a la Moció 59/IX del Parlament de Catalunya, sobre la po-
lítica d’atenció a les persones amb discapacitat, aprovada per unanimitat el 22 de 
desembre de 2011, on entre d’altres qüestions planteja una subvenció salarial del 
75% de l’SMI per a especials dificultats tant pel manteniment com per la creació de 
nous llocs de treball.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 8

8. Iniciar un treball tècnic, en profunditat i sense condicionant pressupostari, 
amb el sector de persones amb discapacitat per a la millora del model de Centres 
Especials de Treball Aprovar un nou model de Centres Especials de Treball a Cata-
lunya durant l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats represen-
tatives del sector i asseguri el compliment de la legislació en vigor, incloent criteris 
de discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 9

9. Doblar, en el termini de d’un any, Incrementar el número de persones amb 
discapacitat inserides al mercat ordinari, així com el nombre d’inspeccions laborals 
a les empreses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61082)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres espe-
cials de treball (tram. 302-00152/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Conferència Sectorial de Tre-
ball i Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 
50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP).
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Treballar per preservar els llocs de treball per discapacitat, tot i que aquests 
llocs de treball, com tots els altres van associats principalment, a les competències 
de les pròpies empreses i a la situació econòmica general i del sector on operen es-
pecialment.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió

5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

6. Disposar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. En el termini de quatre mesos, fer arribar als grups parlamentaris un informe 
detallat del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i As-
sumptes Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de 
Treball dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència 
de la Generalitat anualment.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. Continuar posant a disposició del tot el sector espais de concertació perquè 
es pugui acordar una proposta majoritària de model que pugui ser treballat amb el 
departament competent en la matèria per ser aplicat, si és possible, a partir de l’any 
2019, assegurant el compliment de la legislació en vigor.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

9. Atès que el Govern de la Generalitat ha doblat el pressupost destinat a la in-
serció laboral a la empresa ordinària i ha recuperat el pressupost per als ajuts per les 
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empreses que contractin persones amb discapacitat, se l’insta a treballar amb les 
entitats i empreses del sector per tal d’aconseguir augmentar significativament el nú-
mero de persones amb discapacitat inserides al mercat ordinari.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

10. Treballar durant el 2017 i 2018, en paral·lel a la taula de treball protegit un 
pla específic per a millorar la inserció a l’empresa ordinària i que garanteixi els 
suports necessaris per a l’acompanyament d’aquestes persones en l’àmbit laboral i 
ajudant, a les persones amb discapacitat que puguin i vulguin i que treballen en CET 
perquè puguin treballar en l’empresa ordinària.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Potenciar els CET que apostin per la plena inclusió i que compleixin els crite-
ris de l’economia social: com a mínim i no limitatiu: la democràcia interna, objectiu 
social i la reinversió dels beneficis compromesos amb totes les discapacitats d’una 
manera integral.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de 
recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61017; 61037 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 61017)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un referèndum 
il·legal (tram. 302-00153/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.c., que resta redactat de la següent manera

Garantir que l’execució de les licitacions dels Acords marc per al subministra-
ment d’urnes (exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya el 9 de maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral es 
dur a terme, conforme a l’ordenament jurídic vigent, i, per tant, com actes necessaris 
pels preparatius d’unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 61037)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un 
referèndum il·legal (tram. 302-00153/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 2 c

c) Mentre es mantinguin suspeses per part del Tribunal Constitucional les par-
tides del pressupost en matèria de processos electorals i consultes populars, en la 
mesura que aquestes es destinin a donar cobertura a les despeses de convocatòria 
del referèndum, suspendre les licitacions dels Acords marc per al subministrament 
d’urnes (exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
9 de maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral amb motiu 
de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya. (exp. GO 2016 100)

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC   
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
amb la consellera d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f 
de la Resolució 17/XI, relatiu a l’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional
354-00101/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la 
sessió 23, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 436.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre el seguiment i l’avaluació del 
compliment de les mocions i les resolucions aprovades en l’onzena 
legislatura
354-00109/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la 
sessió 23, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 436.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre l’assetjament escolar a persones 
LGTBI i el protocol que estableix la Llei 11/2014
354-00118/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la 
sessió 23, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 436.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre el desviament de vuitanta-un 
milions d’euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al 
pagament de concerts educatius
354-00153/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la 
sessió 23, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 436.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
amb la consellera d’Ensenyament sobre l’informe que ha presentat 
el sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari amb 
relació als llibres de text de Geografia i Història que s’han emprat el 
curs 2016-2017
354-00162/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 23, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
amb la consellera d’Ensenyament sobre les actuacions previstes 
pel Departament d’Ensenyament amb relació al joc de la balena blava
354-00168/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 23 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016»
356-00606/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 10, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 437.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de 
les Persones perquè presenti l’estudi «Dones i homes en els governs 
locals catalans»
356-00609/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 10, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 437.
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre el balanç de les polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat
356-00636/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 10, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 437.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la 
situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de 
l’Hospitalet de Llobregat
356-00638/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, 
DSPC-C 422.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Veïnal Victoria Kent davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la 
situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de 
l’Hospitalet de Llobregat
356-00639/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, 
DSPC-C 422.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Veïnal Victoria Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer 
de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
356-00641/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president 
de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre les condicions de vida del col·lectiu de la gent 
gran LGBTI
356-00659/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 10, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 437.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, 
relatiu a l’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional
355-00071/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 23, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el seguiment i l’avaluació del compliment de 
les mocions i les resolucions aprovades en l’onzena legislatura
355-00072/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 23, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el 
protocol que estableix la Llei 11/2014
355-00073/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 23, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.
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Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros 
destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de 
concerts educatius
355-00074/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 23, tinguda el 30.05.2017, 
DSPC-C 436.

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

Compareixença en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor 
i filòsof, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació
353-00479/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00187/11).
Acord: «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació», 
29.05.2017.

Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori 
Cultural de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre el paper i la situació de les dones en el sector 
cultural
357-00319/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 30.05.2017, DSPC-C 437.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la situació i els reptes de les dones en 
els mitjans de comunicació
357-00320/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 30.05.2017, DSPC-C 437.
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Compareixença d’una representació del grup On Són les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar les 
actuacions amb relació a la presència i el tractament de les dones 
en els mitjans de comunicació
357-00321/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tingu-
da el 30.05.2017, DSPC-C 437.

Compareixença d’Ernesto Ekaizer, periodista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00485/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 438.

Compareixença de Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge per a informar sobre la situació dels edificis 
d’habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
357-00489/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 422.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victoria 
Kent davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar sobre la situació dels edificis d’habitatges 
del carrer de Victoria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat
357-00490/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 422.

Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat Central 
d’Investigació de Persones dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre el joc de la balena blava que incita els 
menors al suïcidi, les mesures que cal adoptar i la manera de prevenir-lo
357-00497/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 20, tinguda el 24.05.2017, DSPC-C 428.
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Compareixença d’una representació del col·lectiu Drets davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00499/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 438.

Compareixença d’Elpidio Silva, advocat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00500/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 30.05.2017, DSPC-C 438.

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar l’informe «L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016»
357-00509/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 10, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les 
Persones per a presentar l’estudi «Dones i homes en els governs 
locals catalans»
357-00510/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 10, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre el 
balanç de les polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat
357-00511/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 10, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.
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Compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Fundació 
Enllaç, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar 
sobre les condicions de vida del col·lectiu de la gent gran LGBTI
357-00512/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 10, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61075

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b y 23.b de la Ley 2/2009, de 
12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Conse-
jo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución del 
Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-
00010/11), y de forma especial de los preceptos que a continuación se detallan, es-
pecialmente, en virtud de los fundamentos que también se exponen.

Abreviaturas 
Boletín Oficial del Parlament de Cataluña - BOPC
Constitución Española de 1978 - CE 1978
Consell de Garanties Estatutàries - CGE
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 - EAC
Reglamento del Parlament de Cataluña - RPC
Tribunal Constitucional - TC

Índice
I. La ciberseguridad, un ámbito con incidencia en múltiples competencias
II. El título competencial alegado por el Govern de la Generalitat: autonomía en la configu-
ración de la Administración de la Generalitat de Catalunya
III. Ámbito de actuación competencialmente admisible
IV. Preceptos concreto del dictamen objeto de la presente petición cuestionados

Fundamentos jurídicos

I. La ciberseguridad, un ámbito con incidencia en múltiples 
competencias 
La ciberseguridad se refiere a la capacidad de las redes y sistemas de informa-

ción de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda acción que comprometa 
la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos almace-
nados, transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales 
redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos.

Es decir, las redes, entendidas estas como los sistemas de transmisión y, cuando 
proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que per-
mitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u 
otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terres-
tres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido Internet) y móviles, 
sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión 
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de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de te-
levisión por cable, con independencia del tipo de información transportada, son el 
objeto o bien jurídico protegido por la ciberseguridad.

Por tanto, la ciberseguridad consiste en la seguridad y protección de las redes a 
los efectos de evitar los perjuicios directos tanto para los datos almacenados o trans-
mitidos a través de las mismas en sí como cuando los mismos permiten dotar de 
estabilidad a infraestructuras estratégicas o críticas1.

Esta caracterización implica que nos encontremos ante un ámbito de actuación 
que a priori desborda el principio de territorial al que se debe someter las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas. Pero es que, tal y como se recuerda en 
la reciente Directiva 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la 
Unión, para dar una respuesta efectiva a los problemas de seguridad de las redes 
y sistemas de información es necesario un planteamiento global en la Unión que 
integre requisitos mínimos comunes en materia de desarrollo de capacidades y 
planificación, intercambio de información, cooperación y requisitos comunes de 
seguridad.

Teniendo en cuenta el origen y el alcance internacional de las amenazas para las 
redes y los sistemas de la información, estamos en presencia de una materia en la 
que la tendencia actual es la armonización y delegación en entidades, incluso supra-
nacionales, de los estados miembros de la UE.

En nuestro ordenamiento, el fenómeno de la ciberseguridad, además del apun-
tado problema del alcance territorial de las competencias autonómicas, puede eng-
lobar una serie de ámbitos competenciales muy dispares que a continuación anali-
zamos.

Así, por ejemplo, tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Seguridad 
Nacional, la ciberseguridad es un ámbito de especial interés para la seguridad na-
cional al ser uno de los ámbitos que requiere de una atención específica por re-
sultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de 
los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esen-
ciales2. Al respecto, debemos ir recordando, tal y como, ha apuntado el Tribunal 
Constitucional en su STC 184/2016, la seguridad nacional no es una competencia 
nueva, sino que se integra en las competencias estatales de defensa (art.149.1.4ª) 
y seguridad pública (art.149.1.29ª) puesto que sus ámbitos de aplicación están 
tan estrechamente vinculado a ambas competencias estatales, hasta el punto de 
identificarse sus fines y objetivos y los bienes jurídicos protegidos en la forma 
indicada.

Más específicamente, corresponde al Estado, mediante los Ministerios de In-
dustria, Energía y Turismo y de Defensa, la planificación, coordinación y ejecución 
de la política nacional en el sector de las telecomunicaciones para aquellas redes, 

1. Las infraestructuras críticas o estratégicas son aquellas instalaciones, redes, sistemas y equipos fí-
sicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esencia-
les o cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación 
o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales para el mantenimiento de las funci-
ones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 
funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. Vid. artículo 2 de la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas 

2. Artículo 10. Ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. 
Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención es-
pecífica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, 
y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre 
otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio 
aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente. 



BOPC 429
2 de juny de 2017

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 42

servicios, instalaciones y equipos que desarrollen actividades esenciales para la de-
fensa nacional3.

En consecuencia, y respecto al alcance de la ciberseguridad en el campo de la se-
guridad y defensa nacional, las competencias del Estado son exclusivas y excluyen-
tes. De hecho, ha recordado el Tribunal Constitucional que, en materia de defensa 
nacional, este Tribunal ha afirmado que el ejercicio por el Estado de su competen-
cia «impide de raíz toda posibilidad de una acción autonómica de signo contrario».

Además, la ciberseguridad también alberga un componente de seguridad públi-
ca interior. Respecto de este ámbito los problemas de delimitación competencial 
se agravan. Y es que, al respecto, cabe recordar que las Comunidades Autónomas 
ostentan competencias propias, que incluye la ejecución del servicio policial en sí, 
dentro de los límites definidos para ella, y por tanto con exclusión de los servicios 
de carácter extracomunitario y supracomunitario, y no sólo la organización de la 
Policía autónoma, cuyo ámbito no se concreta sólo en una atribución orgánica... 
sino que afecta también al propio contenido funcional de la policía’». «en definiti-
va, han de incardinarse en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas 
que dispongan de policía de seguridad propia todas aquellas facultades que, bien 
por su especificidad o bien por inherencia o complementariedad, sean propias de 

3. Vid. Artículo 4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
Artículo 4. Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y 
la protección civil. 
1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en este artículo. 
2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales 
para la defensa nacional integran los medios destinados a ésta, se reservan al Estado y se rigen por su norma-
tiva específica. 
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el órgano de la Administración General del Estado con 
competencia, de conformidad con la legislación específica sobre la materia y lo establecido en esta Ley, para 
ejecutar, en la medida en que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, 
con la debida coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste. 
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aporta-
ción a la defensa nacional en el ámbito de las telecomunicaciones. 
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo coordinarán la planificación del 
sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su com-
patibilidad con los servicios civiles. Asimismo elaborarán los programas de coordinación tecnológica preci-
sos que faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y 
redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, 
se constituirán los órganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composición y competencia 
que se determinen mediante real decreto. 
4. En los ámbitos de la seguridad pública, seguridad vial y de la protección civil, en su específica relación con 
el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cooperará con el Ministerio 
del Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias sobre las citadas 
materias. 
5. Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros, establecimientos y dependencias afectos a la 
explotación de las redes y a la prestación de los servicios de telecomunicaciones dispondrán de las medidas y 
sistemas de seguridad, vigilancia, difusión de información, prevención de riesgos y protección que se deter-
minen por el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa, del Interior o de Industria, Energía y Turis-
mo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deberán estar disponibles 
en las situaciones de normalidad o en las de crisis, así como en los supuestos contemplados en la Ley Orgáni-
ca 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y en la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, de Protección Civil. 
6. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración Gene-
ral del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comuni-
caciones electrónicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para garantizar la seguridad pública y la defensa 
nacional. Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere 
el Título III de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Ad-
ministración General del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de la explotación de 
las correspondientes redes. En este último caso, podrá, con las mismas condiciones, intervenir la prestación 
de los servicios de comunicaciones electrónicas. 
Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de éste o los de intervenir o ex-
plotar las redes a los que se refiere el párrafo anterior se adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a 
instancia de una Administración pública competente. En este último caso será preciso que la Administración 
pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados 
por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas. En el supuesto de que 
el procedimiento se inicie a instancia de una Administración distinta de la del Estado, aquélla tendrá la consi-
deración de interesada y podrá evacuar informe con carácter previo a la resolución final. 
7. La regulación contenida en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en la normativa específica sobre 
telecomunicaciones relacionadas con la seguridad pública y la defensa nacional.
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las funciones o servicios policiales que hayan asumido con arreglo a lo dispuesto en 
los respectivos Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Como la seguridad interior es uno de los elementos indispensables para la segu-
ridad nacional y, en consecuencia, las competencias de las Comunidades Autóno-
mas no pueden excluir las competencias estatales, el ejercicio de las mismas debe 
realizarse en el marco de coordinación establecido por el Estado. En consecuencia, 
en el ámbito de la seguridad nacional, las competencias normativas y ejecutivas en 
materia de seguridad interior de las Comunidades Autónomas debe ajustar al marco 
de distribución competencial4 y, por tanto, dar pleno respeto al principio de territo-
rialidad, debiendo colaborar y cooperar con las restantes Comunidades Autónomas 
y, en su caso, el Estado cuando las actuaciones requeridas sean extracomunitarias 
o supracomunitarias.

Además, y para los ámbitos de la seguridad pública, seguridad vial y protección 
civil relacionados con las telecomunicaciones, sobre los que dispone de determina-
das competencias ejecutivas la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Industria 
cooperará con los órganos responsables de las comunidades autónomas. Por tanto, 
incluso, en dichos ámbitos relacionables con la ciberseguridad en los que la Genera-
litat de Cataluña dispone de algunas competencias, tiene como límites a los mismos 
tanto el principio de territorialidad, las competencias exclusivas del Estado que sean 
preferentes ratione materia (p.e. seguridad nacional) y las facultades de coordina-
ción del Estado5.

Tampoco deberíamos olvidar que la ciberseguridad se refiere a la seguridad de 
las propias redes de comunicación o al dominio público radioeléctrico y de las co-
municaciones electrónicas, materia que también es competencia exclusiva estatal, ha 
recordado que el art. 149.1.21 CE: «se refiere a la ordenación del dominio público 
radioeléctrico y, muy particularmente, a los aspectos técnicos claramente atinentes 
a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven 
–las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas–. Este dominio es sus-
ceptible de distintos usos para otros tipos de comunicaciones que se efectúan tam-
bién mediante ondas radioeléctricas y distintas de la radiodifusión y, precisamente 
por eso, incumbe ordenar de manera unitaria al Estado de forma que se cohonesten 
y hagan posibles todos estos usos. La competencia exclusiva estatal en esta materia, 
tiene por objeto, en definitiva, ordenar normativamente y asegurar la efectividad de 
las comunicaciones. En el fundamento jurídico 11, esta misma Sentencia añadía: 
‘en virtud de sus competencias exclusivas en la materia (art. 149.1.21 CE), tenemos 
dicho que corresponde al Estado la administración, gestión, planificación y control 
del espectro radioeléctrico, lo que incluye el establecimiento de las condiciones para 
el uso del mismo, así como funciones de inspección y comprobación técnica.

O, en otras palabras, ‘las infraestructuras comunes de telecomunicaciones guar-
dan una relación más estrecha con el ‘régimen general de comunicaciones’que con 
la materia de telecomunicaciones en sentido estricto o que con la materia de ‘me-
dios de comunicación social’pues ‘en puridad, las infraestructuras de las telecomu-
nicaciones ni constituyen un elemento propio del espectro radioeléctrico ni son ele-
mento vinculado a la protección del derecho fundamental previsto en el art. 20 CE’. 
Las infraestructuras ‘se inscriben con naturalidad en el señalado ‘régimen general 
de comunicaciones’en cuanto aseguran la efectividad de las comunicaciones en 

4. Vid. entre otras, STC 8/2016 “en cualquier caso, el ejercicio por parte del Estado de una competencia ex-
clusiva «impide de raíz toda posibilidad de una acción autonómica de signo contrario» y las referidas compe-
tencias autonómicas no pueden ejercerse de forma que la competencia del Estado para regular el sector de las 
telecomunicaciones quede menoscabada o invadida. (STC 154/2014, FJ 7, en materia de defensa nacional). 

5. Respecto de estas últimas no debe olvidarse la recientísima STC de 11 de mayo de 2017 relativa al ámbito 
de la protección civil y en la que se ha indicado que el Estado puede asumir una función de coordinación gene-
ral de los distintos servicios y recursos públicos encargados o destinados por las diferentes Administraciones 
22 competentes en esta materia, a prevenir o dar respuesta a las emergencias que son propias de la protección 
civil, con independencia del ámbito territorial concreto que dichas emergencias, si finalmente se materializan, 
puedan abarcar.
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todo el territorio nacional y con ello la virtualidad de las competencias estatales 
afectadas (art. 149.1.21 y 149.1.27). Por ello, es preciso tener en cuenta que ‘esta 
competencia de régimen atribuida al Estado comprende, desde luego, la totalidad de 
las competencias normativas sobre la misma; pero implica también un plus’, ya que 
‘puede comportar la atribución de las competencias de ejecución necesarias para 
configurar un sistema materialmente unitario’. Y ello sin perjuicio de que una 
cosa es la protección del dominio público radioeléctrico y las potestades de inspec-
ción y control en este ámbito, y otra es la protección, inspección y control relativo 
a los medios de comunicación social. El hecho de que los medios de comunicación 
social, entre otros, utilicen el dominio público radioeléctrico para la emisión de sus 
contenidos no impide delimitar ambos ámbitos.

No debemos de olvidar, como han reconocido la STC 72/2014 y la más reciente 
STC 20/2016, que las redes de comunicaciones electrónicas se encuentran incardi-
nadas en el régimen general de comunicaciones y la materia de telecomunicaciones 
y, en consecuencia, están sujetas a la distribución competencial anteriormente apun-
tada. O lo que es lo mismo, el TC ha declarado que compete en exclusiva al Estado 
la regulación de las infraestructuras de telecomunicaciones6.

También, nos gustaría destacar que un elemento imprescindible de la cibersegu-
ridad es la protección de los datos que se integran y transfieren a través de las redes 
y las infraestructuras necesarias para sus mantenimientos. Esos datos pueden ser 
indispensables tanto para el buen funcionamiento de las propias redes e infraestruc-
turas de comunicación como también para intereses generales como la seguridad 
nacional o las materias reservadas para buen funcionamiento del Estado. Además, 
esos datos pueden ser datos personales de personas físicas cubiertos por su derecho 
fundamental a la intimidad, datos relativos a secretos empresariales de personas fí-
sicas o jurídicas o simplemente comunicaciones, protegidas por el derecho funda-
mental al secreto de las mismas.

Teniendo en cuenta esas circunstancias materiales, los bienes jurídicos protegi-
dos, las posibles injerencias que el ejercicio de algunas facultades necesarias para 
llevar a cabo las actuaciones en materia de ciberseguridad y la naturaleza eminen-
temente extracomunitaria y supracomunitaria, la competencia normativa y ejecu-
tiva plena en nuestro ordenamiento jurídico correspondería al Estado. Al fin y al 
cabo, la ciberseguridad no admite división en compartimentos estancos basadas en 
principios de territorialidad que pretendiesen soslayar las competencias estatales e 
impedir el ejercicio de competencias en materia de seguridad nacional, materias re-
servadas y la detección y persecución de ilícitos penales.

Concretamente, el mantenimiento de la ciberseguridad es una de las funciones 
propias del Centro Nacional de Inteligencia, tal y como se recoge en la letra b del 
artículo 4 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de In-
teligencia en los siguientes términos: prevenir, detectar y posibilitar la neutraliza-
ción de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan 
en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos 
y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del 
Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el 
bienestar de la población y coordinar la acción de los diferentes organismos de la 
Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la segu-

6. STC 8/2016
Desde una última perspectiva, más global, se integra también en la materia de telecomunicaciones y de ré-
gimen general de comunicaciones (y corresponde por tanto al Estado la competencia exclusiva conforme al 
149.1.21 CE) la conformación, regulación o configuración del propio sector de telecomunicaciones (comunica-
ciones electrónicas) atendiendo a la convergencia tecnológica (y de servicios) y al marco regulador de las co-
municaciones electrónicas de la Unión Europea para asegurar una regulación homogénea en todo el territorio 
español. Esta homogeneidad resulta necesaria, no solo para el desarrollo e innovación del sector, sino también 
para la garantía de los derechos de los ciudadanos en el marco de la sociedad de la información (o sociedad 
del conocimiento), si se tiene en cuenta que el desarrollo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías de 
la información constituye un factor esencial para lograr la cohesión social, económica y territorial necesarias 
para evitar, o al menos disminuir, la llamada fractura digital.
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ridad de las tecnologías de la información en ese ámbito, informar sobre la adqui-
sición coordinada de material criptológico y formar al personal, propio o de otros 
servicios de la Administración, especialista en este campo para asegurar el adecua-
do cumplimiento de las misiones del Centro.

Además, en materia de ciberseguridad, las injerencias sobre derechos fundamen-
tales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones, exige por parte de los 
poderes públicos implicados: 

1. Que el tratamiento de los datos personales sea conforme a la normativa en ma-
teria de protección y, en consecuencia, se requiera el consentimiento de la persona 
interesada para su cesión, conservación y tratamiento.

2. Que los datos personales implicados y necesarios para la prestación de servi-
cios de comunicación o de servicios de sociedad de la información sean los míni-
mos posibles.

3. Que la conservación y cesión de los datos generados o tratados en la presta-
ción de servicios de comunicaciones electrónicas o redes públicas para la detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos graves precise en todo caso de autoriza-
ción judicial7.

4. Que las comunicaciones, incluidas las electrónicas, tengan garantizado su ca-
rácter secreto, siendo solamente posible interceptar dichas comunicaciones con au-
torización judicial y, por las causas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del 
Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley orgánica8.

7. Vid. Artículo 42 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Artículo 42. Conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones.
La conservación y cesión de los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comu-
nicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación a los agentes facultados a través de la correspon-
diente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contem-
plados en el Código Penal o en las leyes penales especiales se rige por lo establecido en la Ley 25/2007, de 18 
de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones.

8. Artículo 39. Secreto de las comunicaciones.
1. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de co-
municaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de con-
formidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias.
2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora 
del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de ley orgánica. 
Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este artículo y en los reglamentos cor-
respondientes.
3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier comunicación que 
tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine a partir 
de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de almacenamiento o procesa-
miento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un terminal conocido y con unos 
datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos. Cuando no exista una vinculación 
fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá ser determinado dinámicamente cuan-
do el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación mediante un código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular, por su penetración y co-
bertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de transmisión 
de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de 
facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción de 
las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la interceptación, y 
permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no 
estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal, de entre los que se relacionan a 
continuación:
a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de cualquier tráfico 
de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de identidad de comunicaciones 
electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de identidad de comunicaciones electrónicas 
lógico o virtual (tal como un número personal) que el abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.
b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.
c) Servicios básicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Dirección de la comunicación.
f) Indicación de respuesta.
g) Causa de finalización.



BOPC 429
2 de juny de 2017

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 46

Sintomática de esta relevancia incluso supraestatal de la ciberseguridad es la re-
cientemente adoptada Directiva 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garan-
tizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información 
en la Unión en la que se establecen unos requisitos y unos mecanismos de seguridad 
mínimos. Ahora bien, este texto normativo también nos sirve para acreditar dos cir-
cunstancias que venimos apuntando. En primer lugar, y con carácter general, que en 
la protección de las redes el tratamiento de los datos personales de la personas debe 
realizarse conforme a su normativa reguladora9, algo que el dictamen objeto de esta 
petición ha omitido intencionadamente. En segundo lugar, que existen determinadas 
competencias estatales que requiera de acciones por parte de los poderes públicos 
que exceden de lo que es estrictamente la protección de las redes por las injerencias 
que sobre los derechos y libertades fundamentales comportan. En este sentido, di-
cha directiva deja al margen de la misma el ejercicio de las competencias estatales 
en materia de seguridad nacional, la protección de los secretos de estado y la per-
secución de ilícitos penales como medio para el mantenimiento del orden público10.

h) Marcas temporales.
i) Información de localización.
j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización.
6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados 
deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su disposición, de 
cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguien-
tes datos:
a) Identificación de la persona física o jurídica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los siguientes:
c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las identificaciones de comunicaci-
ones electrónicas del abonado).
d) Número de identificación del terminal.
e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deberán facilitar, salvo que 
por las características del servicio no esté a su disposición, información de la situación geográfica del terminal 
o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de servicios mó-
viles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la iden-
tificación, localización y tipo de la estación base afectada.
8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los apartados 5, 6 
y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de interceptación legal.
9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán facilitar 
al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicación que uti-
lizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres 
de los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de identidad de extranjero o pa-
saporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de identificación fiscal en el caso de personas 
jurídicas.
10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de las cuales 
las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se transmitirán a los 
centros de recepción de las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el formato para la trans-
misión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que 
se establezcan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptación legal algún 
procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier otro tipo de codificación, deberán entregar 
aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las interceptaciones con una cali-
dad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación.

9. Vid. Artículo 2 de la Directiva 2016/1148
Tratamiento de datos personales
1. El tratamiento de datos personales conforme a la presente Directiva se llevará a cabo de conformidad con 
la Directiva 95/46/CE.
2. El tratamiento de datos personales por las instituciones y los órganos de la Unión conforme a la presente Di-
rectiva se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001.

10. Vid. apartado 6 del artículo 1 de la Directiva 2016/1148
[…]
6. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las acciones emprendidas por los Estados miembros para 
salvaguardar sus funciones estatales esenciales, en particular para salvaguardar la seguridad nacional, inclui-
das las acciones que protejan la información cuya revelación los Estados miembros consideren contraria a los 
intereses esenciales de su seguridad, y para mantener el orden público, en particular para permitir la investiga-
ción, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales.
[…]
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II. El título competencial alegado por el Govern de la Generalitat: 
autonomía en la configuración de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya 
El Dictamen objeto de la presente petición trae causa del Projecte de llei de crea-

ció de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya presentado al Parlament de Cata-
lunya por el Govern de la Generalitat en la que se invocó como título competencial 
el previsto en el artículo 150 EAC, relativo a la organización de la Administración 
de la Generalitat de Catalunya. Al respecto, cabe recordar el alcance de dicha com-
petencia en la jurisprudencia constitucional, según lo establecido por el TC en STC 
31/2010, las Comunidades Autónomas tienen la potestad exclusiva de crear, modi-
ficar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran 
sus respectivas Administraciones, de manera que pueden conformar libremente la 
estructura orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de 
cualquier intervención en este ámbito (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3). Por tanto, 
la calificación como exclusiva de la competencia atribuida a la Generalitat por este 
precepto estatutario no contradice la Constitución en cuanto se circunscribe a «la 
organización de su propia administración» y se concreta en aspectos –los reconoci-
dos en sus dos letras a) y b)– que tienen proyección sólo hacia el interior de la orga-
nización autonómica, no impidiendo que la competencia del Estado reconocida en 
el art. 149.1.18 CE se despliegue en los aspectos de la organización que se proyecten 
sobre los ciudadanos.

Pues bien, al respecto, cabe apuntar aquí que esta competencia es meramen-
te instrumental y faculta a la Generalitat de Cataluña a ejercer un amplio margen 
de libertad en la configuración de la administración dependiente de la misma, al 
que podríamos definir como autonomía en la configuración estructural. No obs-
tante, claro está, dicha competencia no puede interpretarse en el sentido de am-
parar el autootorgamiento a la Generalitat competencias materiales que excedan 
de las previstas para la misma en el EAC y la CE por el mero hecho de crear un 
ente instrumental al que se le dote de facultades y funciones que excedan el mar-
co estatutario y constitucional de competencias materiales reconocidas a favor de 
la Generalitat.

Y es que, como recordaba el CGE en su Dictamen 2/2017 refiriéndose en ese 
caso a la presupuestaria y aplicando jurisprudencia constitucional consolidada, la 
autonomía en la organización y configuración de la administración ha de reflectir i 
ajustar-se a l’ordre de repartiment competencial constitucional i estatutari.

De esta manera, una competencia autonómica reconocida, autonomía en la con-
figuración de la estructura de su administración, es ilegítima empleada para am-
parar un desborde las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de 
ciberseguridad, ámbito de especial interés para la seguridad nacional, mediante la 
creación de un ente formalmente válido, pero al que se le dotan de una serie de fa-
cultades que presuponen unas competencias por parte de la Generalitat de Cata-
luña de las que carece.

III. Ámbito de actuación competencialmente admisible 
No obstante, creemos que el título competencial invocado por el Govern de 

la Generalitat relativo a la organización de la Administración de la Generalitat 
de Catalunya es legítimo y tiene virtualidad sobre la proyección digital o tele-
mática de dicha administración. Es decir, la proliferación del mundo digital y la 
interacción a través de las redes, ha comportado la proyección de la actuación de 
los poderes públicos en sus relaciones con los ciudadanos, en las relaciones que 
mantienen entre ellos en el mundo de las redes y las comunicaciones electrónicas 
o la propia utilización de las tecnologías de la información en el ejercicio de sus 
competencias.
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Pues bien, creemos que ese es precisamente el legítimo ámbito en el que las com-
petencias previstas en el dictamen objeto de esta petición relativo a ciberseguridad 
deben moverse: 1. La proyección de la administración de la Generalitat de Cataluña 
en sus relaciones con los ciudadanos administrados y otras administraciones y 2. 
Las infraestructuras tecnológicas pertenecientes a la estructura de la administración 
de la Generalitat de Cataluña. O lo que es lo mismo, las competencias en materia de 
ciberseguridad que ostenta la Generalitat de Cataluña se refieren a la autoprotección 
de sus infraestructuras y de la estructura de su propia administración y sector públi-
co, ya sean estas físicas o tecnológicas.

De hecho, no debemos olvidar el mandato de autoprotección de la información 
tratada por parte del sector público español, en el que se incluye a las Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas11, previsto en el reciente artículo 156 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que trae 
causa del mandato previsto en el apartado 2 del artículo 3 de dicha norma y, en vir-
tud del cual, las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órga-
nos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios 
electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y solu-
ciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de 
carácter personal [...].

La autoprotección tendría como finalidad asegurar el acceso, integridad, dispo-
nibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, 
informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejer-
cicio de sus competencias y, en consecuencia, a esta finalidad debería circunscribir-
se el ejercicio de competencias por parte de la Generalitat de Cataluña ya sean estas 
ejercidas directamente ya sea a través de la engañosamente denominada Agencia de 
Ciberseguridad.

Ahondando en esta materia, no debemos olvidar que, en el marco del Esquema 
Nacional de Seguridad, se ha desgajado un Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica, según lo dispuesto en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

Al respecto, no cabe olvidar que en dicho Esquema, los requisitos mínimos 
de prevención, reacción, recuperación sobre la información almacenada y en 

11. Artículo 3. Principios generales.
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 
a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas 
públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades 
vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de 
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter 
personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas 
y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se 
desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con per-
sonalidad jurídica única.
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tránsito12 y el perímetro de los sistemas empleados por las administraciones pú-
blicas13, en particular, si se conectan a redes públicas.

En consecuencia, el control técnico o material que excediese de la autoprotec-
ción de los sistemas, infraestructuras y redes de la propia administración de la Ge-
neralitat de Cataluña sería una actividad vedada al amparo del alcance de las com-
petencias esgrimidas por el Govern de la Generalitat en el proyecto de ley del que 
trae causa el dictamen objeto de esta petición.

IV. Preceptos concretos del dictamen objeto de la presente petición 
cuestionados 
Article 2. Objecte i funcions
1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte garantir la cibersegu-

retat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comuni-
cacions electròniques i dels sistemes d’informació.

De la dicción literal de este precepto parece inferirse que las competencias de la 
prospectiva ACC se podrán ejercer sobre redes e infraestructuras que ni siquiera es-
tán situadas en el territorio de Cataluña. Pero es que, incluso, aunque lo estuviesen, 
tal y como hemos apuntado anteriormente, tanto el control estrictamente técnico de 
las infraestructuras de comunicación como las competencias en materia de seguri-
dad y defensa nacional, detección e investigación de ilícitos criminales, seguridad 
interior extra o supracomunitarios son competencias que exceden la de la autono-
mía en la configuración de la administración de la Generalitat de Cataluña y que 
corresponden, con carácter general, al Estado, ya sea a través de su poder ejecutivo, 
judicial o ambos dos. Al respecto, no debemos olvidar que el conjunto de adminis-
traciones públicas que no tienen competencias de control o seguridad de las redes 
electrónicas debe actuar en el ámbito de la prevención, detección y recuperación de 
sus infraestructuras, sistemas y perímetro.

2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objectiu l’execució de les po-
lítiques públiques en matèria de ciberseguretat, i en particular: 

a) Assessorar el Govern i donar-li suport en l’elaboració dels plans de cibersegu-
retat que ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts en aquests plans.

b) Executar els plans de ciberseguretat que a cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb altres organismes en tot allò que es consideri necessari per 

a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
a) Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat a Catalunya i respondre-hi,
desplegant les mesures de protecció pertinents davant les ciberamenaces i als 

riscos inherents sobre les infraestructures tecnològiques, els sistemes d’informació, 

12. Artículo 21 RD 3/2010 
Protección de información almacenada y en tránsito
1. En la estructura y organización de la seguridad del sistema, se prestará especial atención a la información 
almacenada o en tránsito a través de entornos inseguros. Tendrán la consideración de entornos inseguros los 
equipos portátiles, asistentes personales (PDA), dispositivos periféricos, soportes de información y comunica-
ciones sobre redes abiertas o con cifrado débil.
2. Forman parte de la seguridad los procedimientos que aseguren la recuperación y conservación a largo plazo 
de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas en el ámbito de sus competen-
cias.
3. Toda información en soporte no electrónico, que haya sido causa o consecuencia directa de la información 
electrónica a la que se refiere el presente real decreto, deberá estar protegida con el mismo grado de seguridad 
que ésta. Para ello se aplicarán las medidas que correspondan a la naturaleza del soporte en que se encuentren, 
de conformidad con las normas de aplicación a la seguridad de los mismos.

13. Artículo 22 RD 3/2010
Prevención ante otros sistemas de información interconectados
El sistema ha de proteger el perímetro, en particular, si se conecta a redes públicas. Se entenderá por red públi-
ca de comunicaciones la red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, 
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, de conformidad a 
la definición establecida en el apartado 26 del anexo II, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Te-
lecomunicaciones. En todo caso se analizarán los riesgos derivados de la interconexión del sistema, a través de 
redes, con otros sistemas, y se controlará su punto de unión.
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els serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la informació que 
aquests tracten.

b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, es-
tablint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels inci-
dents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya, i també les proves que es 
puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En l’àmbit de l’Adminis-
tració de la Generalitat i el seu sector públic, l’Agència ha d’exercir aquestes funcions 
per mitjà de la prestació dels seus serveis, coordinant les actuacions que requereixin 
el seu suport amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

c) Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a 
Catalunya que estableix la legislació vigent, en particular la normativa de serveis

de la societat de la informació, incloent-hi la relació amb altres organismes de 
ciberseguretat nacionals i internacionals, i la coordinació dels equips de resposta 
a incidents de ciberseguretat (CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats

equivalents que actuïn en llur àmbit territorial. Així mateix, ha d’exercir aquestes
funcions com a equip de resposta a emergències del Govern.
e) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat com-

petent per a l’exercici de les seves funcions públiques i, en particular, en les tasques 
de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’obten-
ció de proves electròniques. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, l’Agèn-
cia ha de col·laborar amb els cossos policials i les autoritats judicials d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent, amb requeriment previ, actuant d’una manera 
coordinada, i preservant i posant a llur disposició els elements rellevants per a la 
investigació i els que puguin constituir una prova.

f) Posar immediatament en coneixement de les forces i els cossos de seguretat 
competents els fets que, indiciàriament, es puguin considerar il·lícits o puguin afec-
tar la seguretat pública, i informar les forces i els cossos de seguretat competents 
de tots els incidents que, malgrat que no siguin constitutius de delicte, puguin tenir 
transcendència sobre futurs incidents de major gravetat o aportin altra informació 
rellevant sobre algun tipus d’activitat il·lícita.

g) Investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs, entesos com a accions di-
rigides a produir algun perjudici sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’in-
formació, serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació o la mateixa 
informació, en els quals l’Agència intervingui per raó de la seva competència per a 
informar els òrgans competents sobre les causes i les conseqüències dels incidents i 
sobre els danys produïts.

5. Són funcions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en l’àmbit del Go-
vern i de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic dependent, les se-
güents: a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de 
compliment obligatori per a l’Administració de la Generalitat i per als organismes i 
entitats vinculats o dependents, per tal de garantir una protecció eficaç, en particular 
davant el cibercrim i els ciberatacs. En el marc de les directrius i les normes tècniques 
per a la protecció dels sistemes d’informació policials, l’Agència s’ha de coordinar 
amb el departament competent en matèria de policia i seguretat pública. b) Informar 
preceptivament en els procediments d’elaboració de disposicions normatives tramita-
des per l’Administració de la Generalitat en matèria de ciberseguretat i governança 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. c) Prestar els serveis materials 
i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i a l’Administració de la Generalitat 
i als organismes i entitats vinculats o dependents. d) Garantir la ciberseguretat en la 
prestació dels serveis d’identificació electrònica i d’identitat i confiança digitals per 
part dels prestadors establerts a Catalunya o que, altrament, ofereixin serveis a l’Ad-
ministració de la Generalitat i als organismes i entitats vinculats o dependents.

6. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha de col·laborar amb els organis-
mes judicials i policials d’acord amb el que estableix la normativa vigent. En l’exer-



BOPC 429
2 de juny de 2017

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 51 

cici de les seves funcions, l’Agència s’ha de coordinar amb els cossos policials i de 
seguretat pública, sens perjudici de les funcions pròpies del departament competent 
en aquesta matèria. En especial, l’Agència s’ha de coordinar amb els cossos poli-
cials per a la ciberseguretat i protecció dels sistemes d’informació policials, d’acord 
amb les competències que els dits cossos tenen reconeguda en aquesta matèria.

Nuestras tachas a estos preceptos son: 
1. Con carácter general al prever una serie de facultades y funciones relativas a 

la ciberseguridad, entendida en un sentido que abarca infraestructuras, redes y sis-
temas sobre los cuales la Generalitat de Cataluña carece de toda competencia.

2. Las competencias en materia de ejecución y coordinación, con independencia 
del principio de territorialidad al que parecen aludir los preceptos, en materia de 
seguridad de las redes de comunicación son competencia exclusiva del Estado sin 
perjuicio de la cooperación con los respectivos organismos de autoprotección de la 
Comunidades Autónomas14.

3. Además, en la persecución de ilícitos y las referencias a las tareas de apoyo a 
desarrollar por la ACC, no queda meridianamente claro, generando unas dudas in-
terpretativas intolerables si se tienen en cuenta los intereses de protección de dere-
cho fundamentales, el sometimiento de su actuación a autorización judicial ex ante 
en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solamente insi-
nuándose esta circunstancia para el caso de persecución de ilícitos penales. Además, 
y en lo relativo a la intervención e investigación de ilícitos penales, incluyendo las 
facultades de intervención y obtención de pruebas tecnológicas, no debemos olvi-
dar que la interceptación de comunicaciones, incluidas las electrónicas, está, según 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reservada a la Policía Judicial15, y que las fun-
ciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución 
serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado16. En consecuen-
cia, dudamos que se ajuste al bloque estatutario y constitucional el ejercicio de una 
competencia por parte de un ente público sometido al ordenamiento jurídico priva-
do como es la ACC.

14. Vid. Artículo 4 
Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protec-
ción civil.
1. Sólo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en este artículo.
2. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales 
para la defensa nacional integran los medios destinados a ésta, se reservan al Estado y se rigen por su norma-
tiva específica.
3. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el órgano de la Administración General del Estado con 
competencia, de conformidad con la legislación específica sobre la materia y lo establecido en esta Ley, para 
ejecutar, en la medida en que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las telecomunicaciones, 
con la debida coordinación con el Ministerio de Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil, corresponde al Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo estudiar, planear, programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a 
la defensa nacional en el ámbito de las telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Industria, Energía y Turismo coordinarán la planificación del 
sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su com-
patibilidad con los servicios civiles. Asimismo elaborarán los programas de coordinación tecnológica preci-
sos que faciliten la armonización, homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios, sistemas y 
redes civiles y militares en el ámbito de las telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, 
se constituirán los órganos interministeriales que se consideren adecuados, con la composición y competencia 
que se determinen mediante real decreto.
4. En los ámbitos de la seguridad pública, seguridad vial y de la protección civil, en su específica relación con 
el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo cooperará con el Ministerio 
del Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias sobre las citadas 
materias.
[…]

15. Vid. Artículos 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma en el año 2015. 

16. Vid. Artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo veintinueve.
1. Las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las Unidades que se regulan en el presente capítulo.
2. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
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En consecuencia, el apoyo y la colaboración previstos como funciones de la ACC 
entendemos que no excederían de las requeribles por esas autoridades a cualquier 
administración o ciudadano, no configurándose como una nueva habilitación legal 
para desempeñar tales funciones.

3. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en l’execució d’aquests objectius, 
pot exercir les seves funcions amb relació a les persones físiques o jurídiques situa-
des a Catalunya i establir la col·laboració necessària amb els prestadors de serveis 
de la societat de la informació i de comunicacions electròniques que actuïn a Cata-
lunya o hi tinguin infraestructura.

En este caso, nuestra tacha principal, además de reproducir las anteriormente 
mencionadas, es la consistente en intentar extender las competencias de la Genera-
litat de Cataluña a ámbitos en los que no las ostenta de conformidad con el EAC y la 
CE 1978. En este sentido, no debemos olvidar la competencia estatal en materia de 
telecomunicaciones con el alcance que hemos apuntado anteriormente. Este precep-
to, con la llamada a unos objetivos y funciones de la ACC, puede ser interpretado 
en el sentido de desbordar las competencias que en materia de telecomunicaciones 
ostenta la Generalitat de Cataluña, que se limitan a las compartidas en materia de 
infraestructuras y a las propias en materia de «contenido» de determinadas comuni-
caciones. De hecho, parece imponerse un nuevo y específico deber de colaboración 
de alcance indeterminado a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que 
poco o nada tienen que ver con las competencias de la Generalitat de Cataluña en 
materia de telecomunicaciones, vinculadas a la ordenación del territorio y urbanis-
mo o protección del medio ambiente y el desenvolvimiento de medios de comunica-
ción social como la radio o la televisión.

Palau del Parlament, 30 de mayo de 2017
Matías Alonso Ruiz, Inés Arrimadas García, Susana Beltrán García, Marina 

Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle 
Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Do-
mínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerra-
to, Joan García González, Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Javier 
Rivas Escamilla, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez 
Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisa-
beth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, 
diputats GP Cs
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