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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 
quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 14.06.2017, DSPC-P 69

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de juny de 2017, ha debatut el 
Dictamen de la Comissió de Justícia referent al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 
200-00024/11) i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
121 i 122 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya

Preàmbul

I
Les persones utilitzen cada vegada amb més freqüència els entorns digitals per a 

desenvolupar les activitats de la vida personal i professional. Aquestes activitats ge-
neren una diversitat d’arxius que, un cop la persona s’ha mort, també formen el seu 
llegat. De la mateixa manera, després de la mort poden romandre uns drets i unes 
obligacions de naturalesa jurídica diversa sobre els diferents arxius que hagi generat 
l’activitat dels prestadors de serveis, respecte als quals s’ha de decidir què cal fer. 
Sovint, els contractes que se subscriuen amb els prestadors de serveis digitals o les 
polítiques que aquests tenen en vigor no estableixen què succeeix quan la persona 
es mor o quan té la capacitat judicialment modificada i, per tant, quina ha d’ésser 
la destinació dels arxius digitals. La legislació vigent en matèria de successions no 
dona resposta a aquestes qüestions. A més, en l’àmbit de les interaccions que es 
produeixen a les xarxes socials sovint ens trobem davant de drets de caràcter perso-
nalíssim que s’extingeixen amb la mort de la persona. Aquestes qüestions i altres de 
relacionades han començat a generar inquietud en la ciutadania i tot fa preveure que 
aquesta inquietud s’incrementarà a mesura que s’estengui l’ús de les xarxes socials i 
la presència de les persones en aquestes xarxes i, en general, en els entorns digitals. 
Convé, doncs, establir unes normes que permetin determinar com s’ha d’administrar 
el llegat relatiu a l’activitat de cada persona en els entorns digitals.

Per a gestionar la petjada en els entorns digitals quan la persona es mor o quan 
té la capacitat judicialment modificada i per a evitar danys en altres drets o interes-
sos tant de la mateixa persona com de tercers, aquesta llei estableix que les persones 
poden manifestar llurs voluntats digitals perquè l’hereu, el legatari, el marmessor, 
l’administrador, el tutor o la persona designada per a executar-les actuïn davant els 
prestadors de serveis digitals després de llur mort o en cas de tenir la capacitat ju-
dicialment modificada. Per mitjà d’aquestes voluntats digitals, les persones poden 
ordenar les accions que considerin més adequades per a facilitar, en cas de mort, 
que la desaparició física i la pèrdua de personalitat que comporta s’estenguin igual-
ment als entorns digitals i que això contribueixi a reduir el dolor de les persones que 
els sobrevisquin i de les persones amb les quals tinguin vincles familiars, d’afecte 
o amistat, o bé que se’n perpetuï la memòria amb la conservació dels elements que 
aquestes determinin en els entorns digitals o amb qualsevol altra solució que consi-
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derin pertinent en exercici de la llibertat civil que els correspon en vida. Aquestes 
mateixes accions s’han de poder ordenar, quan es gaudeix de plena capacitat d’ac-
tuar, per al cas que es produeixi una pèrdua sobrevinguda d’aquesta capacitat.

És clar, també, que l’activitat digital dels menors d’edat en pot afectar el desen-
volupament i pot tenir repercussions negatives per la incapacitat de gestionar ade-
quadament llur presència en els entorns digitals. Respecte a les dades digitals dels 
menors d’edat, la Llei faculta els qui tenen la potestat parental i els tutors per tal 
que vetllin perquè la presència dels menors i els tutelats en els entorns digitals sigui 
adequada i no els generi riscos. A aquest efecte, han de poder promoure les mesures 
adequades davant dels prestadors de serveis digitals i sol·licitar també, amb caràcter 
excepcional, l’assistència dels poders públics.

II
Per a donar resposta a aquestes qüestions, s’ha considerat necessari impulsar 

unes disposicions que determinin la manera d’administrar la presència de les per-
sones en els entorns digitals durant llur minoria d’edat i en els supòsits de capacitat 
judicialment modificada i de mort.

La introducció d’aquestes novetats comporta la modificació del llibre segon i del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya i s’empara en l’article 129 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix en tot cas a l’Estat.

D’una banda, es modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya per a pre-
veure la possibilitat que la persona, en atorgar un poder en previsió de pèrdua so-
brevinguda de capacitat, pugui fixar qui s’encarregarà d’executar les seves voluntats 
digitals i establir l’abast de la gestió dins el poder.

Així mateix, s’estableix la facultat de vetlla dels progenitors i els tutors dels me-
nors d’edat perquè la presència d’aquests en els entorns digitals sigui apropiada i 
no els generi riscos, de la mateixa manera que s’estableix que els progenitors i els 
tutors puguin promoure les mesures adequades i oportunes i sol·licitar l’assistència 
dels poders públics.

En supòsits taxats –únicament si s’acredita que hi ha un risc clar per a la salut 
física o mental dels menors d’edat–, s’habilita els progenitors i tutors per a sol·lici-
tar la suspensió provisional de llurs comptes actius, havent-los escoltat prèviament i 
sens perjudici de promoure’n la protecció pública per mitjà dels procediments cor-
responents.

D’altra banda, es regula el règim de les voluntats digitals en cas de mort per a 
preveure que el testament, el codicil o les memòries testamentàries també puguin 
contenir voluntats digitals i designar la persona encarregada d’executar-les. En cas 
que no s’hagi designat ningú, s’estableix que l’hereu, el marmessor o l’administra-
dor de l’herència pot executar les voluntats digitals o bé encarregar l’execució a una 
altra persona.

Les voluntats digitals es poden ordenar no únicament per mitjà de testament, 
codicil o memòries testamentàries, sinó també, a manca de disposicions d’última 
voluntat, per mitjà d’un document de voluntats digitals que s’ha d’inscriure en el 
Registre electrònic de voluntats digitals, un nou instrument registral de caràcter ad-
ministratiu que es crea amb l’objectiu de facilitar i incrementar les vies disponibles 
per a deixar constància de les voluntats digitals.

Complementàriament, es precisa que la persona encarregada d’executar les vo-
luntats digitals també es pot designar per mitjà de tots els instruments que es poden 
emprar per a ordenar-les i es completa la regulació del mode successori del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya per a incloure-hi l’execució de les voluntats digi-
tals del causant.
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Finalment, s’incorpora al llibre quart del Codi civil de Catalunya, per mitjà 
d’una disposició addicional, la regulació bàsica del Registre electrònic de voluntats 
digitals, en què s’han d’inscriure els documents de voluntats digitals, i s’estableix el 
règim d’accés al Registre i l’emissió de certificats. L’organització, el funcionament i 
l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals s’han d’establir per reglament, per 
la qual cosa s’estableix l’habilitació corresponent per mitjà d’una disposició final, la 
qual s’empara igualment en l’article 129 de l’Estatut, i també en l’article 150.b de 
l’Estatut, d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització 
de la seva administració, la competència exclusiva sobre les diverses modalitats or-
ganitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

La regulació proposada també té present l’article 53.1 de l’Estatut, en virtut del 
qual els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informa-
ció i han d’impulsar l’accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, 
en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han 
de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin 
negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per mitjà de les di-
tes tecnologies, d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

Es tenen presents, així mateix, els principis i les disposicions de la Convenció 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de de-
sembre de 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 21 d’abril de 2008, principis i dis-
posicions que ja han estat objecte de recepció per part del Codi civil de Catalunya i 
de les modificacions de què ha estat objecte a partir de l’aprovació de la Convenció 
esmentada.

Capítol I. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i la família

Article 1. Modificació de l’article 222-2, amb relació a les voluntats 
digitals en cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Es modifica l’article 222-2 del Codi civil de Catalunya i s’hi afegeix un apartat, 

el 4. L’article 222-2 resta redactat de la manera següent: 
«Article 222-2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
»1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat que, per causa d’una ma-

laltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no es poden governar per si 
mateixes, si a aquest efecte han nomenat un apoderat en escriptura.

»2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi efectes des de l’atorgament, 
o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia del poder. 
En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda de capacitat del poderdant no comporta 
l’extinció del poder. El poderdant també pot fixar les mesures de control i les causes 
per les quals s’extingeix el poder.

»3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autori-
tat judicial, en aquell moment o amb posterioritat, a instància del tutor, pot acordar 
l’extinció del poder.

»4. El poderdant pot establir la gestió de les seves voluntats digitals i llur abast 
perquè, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, l’apoderat actuï davant dels 
prestadors de serveis digitals amb els qui el poderdant tingui comptes actius a fi de 
gestionar-los i, si escau, sol·licitar-ne la cancel·lació. En la mesura que sigui possible, 
el poderdant també ha de poder conèixer les decisions sobre els comptes actius que 
hagi d’adoptar l’apoderat i participar-hi.»
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Article 2. Modificació de l’article 222-36, amb relació a la presència dels 
tutelats en entorns digitals 
Es modifica l’article 222-36 del Codi civil de Catalunya i s’hi afegeixen dos apar-

tats, el 3 i el 4. L’article 222-36 resta redactat de la manera següent: 
«Article 222-36. Relacions entre tutors i tutelats
»1. El tutor ha de tractar el tutelat amb consideració i ambdós s’han de respectar 

mútuament.
»2. El tutelat, si és menor d’edat, ha d’obeir el tutor, que, amb finalitat educativa, 

el pot corregir d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte 
a la seva dignitat i integritat física i psíquica.

»3. El tutor ha de vetllar perquè la presència del tutelat en els entorns digitals 
sigui apropiada a la seva edat i personalitat, a fi de protegir-lo dels riscos que en pu-
guin derivar. Els tutors també poden promoure les mesures adequades i oportunes 
davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, instar-los a suspendre pro-
visionalment l’accés dels tutelats a llurs comptes actius, sempre que hi hagi un risc 
clar, immediat i greu per a llur salut física o mental, havent-los escoltat prèviament. 
L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar acompanyat de l’informe 
del facultatiu en què es constati l’existència d’aquest risc. La suspensió de l’accés 
resta sense efectes en el termini de tres mesos a comptar del moment en què s’hagi 
adoptat, llevat que sigui ratificada per l’autoritat judicial.

»4. Els tutors poden sol·licitar l’assistència dels poders públics als efectes del que 
estableixen els apartats 2 i 3.»

Article 3. Modificació de l’article 236-17, amb relació a la presència dels 
fills en entorns digitals
Es modifica l’article 236-17 del Codi civil de Catalunya, s’hi afegeix un nou 

apartat 5 i l’anterior apartat 5 esdevé l’apartat 6. L’article 236-17 resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 236-17. Relacions entre pares i fills
»1. Els progenitors, en virtut de llurs responsabilitats parentals, han de tenir cura 

dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure-hi, educar-los i pro-
porcionar-los una formació integral. Els progenitors també tenen el deure d’admi-
nistrar el patrimoni dels fills i de representar-los.

»2. Els progenitors determinen el lloc o els llocs on viuen els fills i, d’una ma-
nera suficientment motivada, poden decidir que resideixin en un lloc diferent del 
domicili familiar.

»3. Els progenitors i els fills s’han de respectar mútuament. Els fills, mentre es-
tan en potestat parental, han d’obeir els progenitors, llevat que els intentin imposar 
conductes indignes o delictives.

»4. Els progenitors, amb finalitat educativa, poden corregir els fills en potestat 
d’una manera proporcionada, raonable i moderada, amb ple respecte a llur dignitat 
i integritat física i psíquica.

»5. Els progenitors han de vetllar perquè la presència del fill en potestat en en-
torns digitals sigui apropiada a la seva edat i personalitat, a fi de protegir-lo dels 
riscos que en puguin derivar. Els progenitors també poden promoure les mesures 
adequades i oportunes davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d’altres, ins-
tar-los a suspendre provisionalment l’accés dels fills a llurs comptes actius, sempre 
que hi hagi un risc clar, immediat i greu per a llur salut física o mental, havent-los 
escoltat prèviament. L’escrit adreçat als prestadors de serveis digitals ha d’anar 
acompanyat de l’informe del facultatiu en què es constati l’existència d’aquest risc. 
La suspensió de l’accés resta sense efectes en el termini de tres mesos a comptar 
del moment en què s’hagi adoptat, llevat que sigui ratificada per l’autoritat judicial.

»6. Els progenitors poden sol·licitar excepcionalment l’assistència i la intervenció 
dels poders públics als efectes del que estableixen els apartats 3, 4 i 5.»
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Article 4. Addició d’una lletra a l’apartat 1 de l’article 222-43, amb 
relació a la cancel·lació de comptes digitals a instància del tutor i 
l’administrador patrimonial 
S’afegeix una lletra, la l, a l’apartat 1 de l’article 222-43 del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent: 
«Article 222-43. Actes que requereixen autorització judicial
»1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als 

actes següents: 
»[...]
«l) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digi-

tals, sens perjudici de la facultat d’instar-ne la suspensió provisional en els termes 
de l’article 222-36.»

Article 5. Addició d’una lletra a l’apartat 1 de l’article 236-27, amb 
relació a la cancel·lació de comptes digitals a instància dels progenitors
S’afegeix una lletra, la k, a l’apartat 1 de l’article 236-27 del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent: 
«Article 236-27. Actes que requereixen autorització judicial
»1. Els progenitors o, si escau, l’administrador especial, amb relació als béns o 

els drets dels fills, necessiten autorització judicial per als actes següents: 
»[...]
«k) Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digi-

tals, sens perjudici de la facultat d’instar-ne la suspensió provisional en els termes 
de l’article 236-17.»

Capítol II. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les successions

Article 6. Addició d’un article al capítol I del títol I, amb relació a les 
voluntats digitals en cas de mort
S’afegeix un article, el 411-10, al capítol I del títol I del llibre quart del Codi civil 

de Catalunya, amb el text següent: 
«Article 411-10. Voluntats digitals en cas de mort
»1. S’entén per voluntats digitals en cas de mort les disposicions que estableix 

una persona perquè, després de la seva mort, l’hereu o el marmessor universal, si 
n’hi ha, o la persona designada per a executar-les actuï davant dels prestadors de 
serveis digitals amb els qui el causant tingui comptes actius.

»2. El causant, en les voluntats digitals en cas de mort, pot disposar el contingut 
i l’abast concret de l’encàrrec que s’ha d’executar, incloent-hi que la persona desig-
nada dugui a terme alguna o algunes de les actuacions següents: 

»a) Comunicar als prestadors de serveis digitals la seva defunció.
»b) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que es cancel·lin els seus comptes 

actius.
»c) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que executin les clàusules contrac-

tuals o que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars 
de comptes actius i, si escau, que li lliurin una còpia dels arxius digitals que estiguin 
en llurs servidors.

»3. Les voluntats digitals es poden ordenar per mitjà dels instruments següents: 
»a) Testament, codicil o memòries testamentàries.
»b) Si la persona no ha atorgat disposicions d’última voluntat, un document que 

s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.
»4. El document de voluntats digitals es pot modificar i revocar en qualsevol mo-

ment i no produeix efectes si hi ha disposicions d’última voluntat.
»5. Si el causant no ha expressat les seves voluntats digitals, l’hereu o el marmes-

sor universal, si n’hi ha, pot executar les actuacions de les lletres a, b i c de l’apar-
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tat 2 d’acord amb els contractes que el causant hagi subscrit amb els prestadors de 
serveis digitals o d’acord amb les polítiques que aquests prestadors tinguin en vigor.

»6. Si el causant no ho ha establert altrament en les seves voluntats digitals, la 
persona a qui correspon d’executar-les no pot tenir accés als continguts dels seus 
comptes i arxius digitals, llevat que obtingui l’autorització judicial corresponent.

»7. Si el causant no ho ha establert altrament, les despeses originades per l’exe-
cució de les voluntats digitals van a càrrec de l’actiu hereditari.»

Article 7. Modificació de l’article 421-2, amb relació a les voluntats 
digitals en testament
Es modifica l’article 421-2 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 421-2. Contingut del testament
»1. En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d’un 

o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.
»2. El testament, a més del que estableix l’apartat 1, pot contenir les voluntats di-

gitals del causant i la designació d’una persona encarregada d’executar-les. A manca 
de designació, l’hereu, el marmessor o l’administrador de l’herència poden executar 
les voluntats digitals o encarregar-ne l’execució a una altra persona.»

Article 8. Addició d’un article al capítol I del títol II, amb relació a la 
persona designada per a executar les voluntats digitals
S’afegeix un article, el 421-24, al capítol I del títol II del llibre quart del Codi ci-

vil de Catalunya, amb el text següent: 
«Article 421-24. Designació de la persona encarregada d’executar les voluntats 

digitals del causant
»1. La designació de la persona física o jurídica encarregada d’executar les vo-

luntats digitals es pot fer en testament, en codicil o en memòria testamentària i, a 
manca d’aquests instruments, en un document de voluntats digitals, el qual neces-
sàriament ha d’especificar l’abast concret de la seva actuació. Aquest document s’ha 
d’inscriure en el Registre electrònic de voluntats digitals.

»2. L’atorgant dels documents a què fa referència l’apartat 1 pot fer constar la 
persona o persones físiques o jurídiques a les quals vol que es comuniqui l’existèn-
cia de les voluntats digitals.»

Article 9. Modificació de l’apartat 1 de l’article 428-1, amb relació al 
mode relatiu a les voluntats digitals
Es modifica l’apartat 1 de l’article 428-1 del Codi civil de Catalunya, que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 428-1. Mode successori
»1. El mode permet al causant imposar a l’hereu i al legatari, o a llurs substituts, 

una càrrega, una destinació o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no 
atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment, sense que redundi en pro-
fit directe de qui el pot demanar. El mode també pot consistir a imposar l’execució 
de les voluntats digitals del causant.

»2. Si el causant atribueix, a favor d’una persona o persones determinades, qual-
sevol dret diferent del de demanar el compliment del mode, s’entén que ha disposat 
un llegat o una altra disposició per causa de mort, i no pas un mode, encara que el 
causant empri aquesta expressió.

»3. En cas de dubte sobre si el testador ha imposat una condició o un mode, o 
una simple recomanació, es dona preferència, respectivament, al mode o a la reco-
manació.

»4. Les normes dels llegats s’apliquen també als modes si llur naturalesa ho per-
met.»
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Article 10. Addició d’una disposició addicional relativa a la creació del 
Registre electrònic de voluntats digitals
S’afegeix una disposició addicional, la tercera, al llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, amb el text següent: 
«Tercera. Registre electrònic de voluntats digitals
»1. Es crea el Registre electrònic de voluntats digitals, adscrit al departament 

competent en matèria de dret civil per mitjà del centre directiu que en tingui atri-
buïda la competència.

»2. En el Registre electrònic de voluntats digitals s’inscriuen els documents de 
voluntats digitals.

»3. L’accés al Registre electrònic de voluntats digitals és reservat al titular ator-
gant i, una vegada mort el titular, a les persones que s’esmenten en els apartats se-
güents, sempre que acreditin, per mitjà del certificat d’actes d’última voluntat, que 
el causant no ha atorgat disposicions d’última voluntat.

»4. Una vegada mort el titular, les persones que acreditin un interès legítim po-
den sol·licitar un certificat relatiu a l’existència o no d’un document de voluntats di-
gitals inscrit en el Registre electrònic de voluntats digitals. A sol·licitud de la perso-
na interessada, si el causant no va disposar altrament, el certificat es pot estendre a 
la identificació de les persones designades per a l’execució de les voluntats digitals.

»5. Sens perjudici del que disposa l’apartat 4, els certificats relatius al contingut 
de les voluntats digitals inscrites en el Registre electrònic de voluntats digitals, una 
vegada mort el titular, únicament els poden sol·licitar les persones designades per 
a l’execució de les voluntats digitals i només es poden lliurar a aquestes persones.

»6. El Registre electrònic de voluntats digitals, si li consta la mort d’un atorgant, 
pot comunicar d’ofici l’existència de voluntats digitals inscrites a les persones desig-
nades per a executar-les, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.»

Article 11. Addició d’una disposició final relativa a l’ordenació del 
Registre electrònic de voluntats digitals
S’afegeix una disposició final, la cinquena, al llibre quart del Codi civil de Cata-

lunya, amb el text següent: 
«Cinquena. Organització, funcionament i accés al Registre electrònic de volun-

tats digitals
»L’organització, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats di-

gitals s’han d’establir per reglament.»

Disposicions addicionals

Primera. Mediació
Les controvèrsies que sorgeixin en aplicació d’aquesta llei es poden sotmetre a 

mediació entre les persones físiques o jurídiques afectades per tal que arribin a un 
acord. Amb la mateixa finalitat, l’autoritat judicial les pot remetre a una sessió in-
formativa sobre mediació.

Segona. Tractament del gènere en les denominacions referides a 
persones
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per-

sones inclouen dones i homes, llevat que del context es dedueixi el contrari.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
S’habilita el conseller del departament competent en matèria de dret civil per a 

dur a terme el desplegament reglamentari d’aquesta llei amb relació a l’organitza-
ció, el funcionament i l’accés al Registre electrònic de voluntats digitals, per mitjà 
de l’ordre corresponent.
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Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 697/XI del Parlament de Catalunya, sobre el funcionament 
del telèfon «Infància respon»
250-00975/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 13, 13.06.2017, DSPC-C 457

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 de juny de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon» (tram. 250-00975/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 60285).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mostrar, en un lloc visible, freqüentat i adequadament senyalitzat de tots els 

centres educatius de Catalunya, informació relativa al servei «Infància respon», en 
què ha d’aparèixer el número de telèfon i s’ha de ressaltar la gratuïtat del servei.

b) Adoptar les mesures de col·laboració necessàries amb les companyies telefò-
niques, per mitjà d’acords, convenis o qualsevol altra forma de col·laboració, per a 
facilitar que les trucades fetes al servei «Infància respon» no deixin rastre en les 
factures o les llistes de trucades telefòniques.

c) Publicar al lloc web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
abans que s’acabi el mes de juliol del 2017, la memòria de l’any 2016 del servei «In-
fància respon».

d) Publicar, dins la memòria de l’any 2016 del servei «Infància respon», el nom-
bre de treballadors que atén la línia telefònica, amb l’especificació de la formació 
acreditada per cada treballador.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 707/XI del Parlament de Catalunya, sobre la mineria del 
Bages
250-01079/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la mineria del Bages (tram. 250-01079/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
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es Pot i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 62443), l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 62665) 
i l’esmena tècnica presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 62666).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per a garantir la continuïtat de l’activitat de la conca minera al Bages 

i el manteniment dels llocs de treball que en depenen i, alhora, fer efectiu el compli-
ment de la normativa mediambiental vigent.

b) Donar suport a les mesures transitòries necessàries que promou la indústria 
minera, que s’han d’ajustar al dret, consensuades amb el territori per a garantir els 
llocs de treball actuals i fer possible un tancament ordenat de l’activitat a Sallent i el 
trasllat de l’activitat a Súria.

c) Adoptar, per tal de garantir els llocs de treball, i en el marc del procediment 
judicial en curs, les mesures que siguin necessàries per a permetre l’abocament pro-
visional, temporal, transitori i limitat del material salí provinent de l’activitat ex-
tractiva al dipòsit del Cogulló, sempre dins els límits, el perímetre, la superfície i la 
cota màxima fixada en l’actualitat, i, alhora, compensar l’impacte ambiental de la 
continuïtat dels abocaments amb l’avançament del calendari d’execució dels plans 
de restauració dels runams de Sallent. Per a garantir el caràcter temporal i limitat 
de les mesures, s’han d’establir terminis clars i volums de residu concrets per a la 
reducció progressiva dels abocaments.

d) Aplicar les mesures i els mecanismes de control i de seguiment que es reque-
reixen per al compliment estricte de tota la normativa mediambiental vigent i, en 
particular, de les mesures transitòries. La mesura temporal s’ha d’articular amb els 
canvis normatius en matèria urbanística que permeti la llei.

e) Constituir una comissió de seguiment, integrada pel mateix Govern i pels 
grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sallent, que vetlli pel com-
pliment del pla i el cronograma de trasllat de l’activitat de Sallent a Súria.

f) Recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages, amb representació de les insti-
tucions del territori, els grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i 
les entitats ecologistes del territori, com a espai ampli de diàleg i seguiment, per tal 
d’acordar totes les accions que s’han de dur a terme per a la consolidació i la per-
manència de l’activitat; desenvolupar i posar en marxa un pla d’acció que permeti 
en el futur reconvertir les actuals instal·lacions mineres de Sallent en un actiu per al 
territori i, al mateix temps, cercar solucions a la necessària reconversió de Cardona, 
després del possible tancament de la seva indústria minera.

g) Tramitar amb urgència tots els processos administratius i normatius per a fer 
possible, d’una banda, la mateixa activitat industrial i, de l’altra, els projectes de res-
tauració i la reconversió industrial a Sallent i Cardona.

h) Defensar i garantir la necessitat de preservar el medi natural i les condicions 
de sostenibilitat associades a una activitat econòmica, vetllant per la sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social de la zona i el conjunt del país.

i) Requerir a la filial Iberpotash, SA i a l’empresa ICL que duguin a terme totes 
les actuacions necessàries per a preservar i restaurar el medi, garantint la continuïtat 
i l’expansió de l’activitat minera al Bages.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.15. Mocions

Moció 132/XI del Parlament de Catalunya, sobre el llibre i els 
creadors
302-00154/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el llibre i els creadors (tram. 302-00154/11), presentada per la diputada 
Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent (reg. 62343), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62424), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 62440), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 62454) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 62483).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Programar, en el termini de tres mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre en 

què es reuneixin els diferents actors del sector: creadors, sector editorial, llibreters, 
sector de biblioteques i centres d’ensenyament.

b) Debatre, en el marc de les dites jornades, l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques que comprometi tots els actors i se’n determini el calendari d’aplicació i 
el procediment, a més d’analitzar els problemes del sector i proposar-hi solucions.

c) Trobar, en les dites jornades de debat, la manera de compensar econòmica-
ment d’una manera adequada els creadors catalans quan són llegits sense ésser re-
tribuïts, i de compensar-los econòmicament per les activitats en què se’ls demana la 
col·laboració com a professionals, com ara en actes públics, jurats de premis, taules 
rodones o lectures.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el termini de sis 
mesos, un estudi sobre la possibilitat d’elaborar un projecte de llei del llibre que 
tingui en compte tots els sectors implicats, com ara creadors (autors, il·lustradors i 
traductors), indústria editorial (editors, correctors i maquetistes), llibreries i biblio-
teques. Aquest estudi s’ha d’articular sobre els eixos següents: promoció de la lectu-
ra, promoció dels creadors, promoció de la indústria del llibre, biblioteques i règim 
sancionador. S’ha d’estudiar, així mateix, la racionalització de la xarxa de bibliote-
ques de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en el termini de sis mesos, 
una direcció general del llibre que depengui del Departament de Cultura.

4. El Parlament considera convenient impulsar la creació d’un grup de treball, 
dins la comissió parlamentària que correspongui, per a elaborar en el termini de sis 
mesos l’Estatut del creador i de l’artista, basat en les trenta-sis propostes presenta-
des pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per al sector de la cultura en les 
quals tingui competència.

Centres educatius
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal, de manera que 

cada infant pugui adquirir llibres per a llegir durant el curs escolar. Aquesta mesura 
ha d’anar acompanyada del xec cultura a què fa referència l’apartat 8.a per a l’adqui-
sició de llibres per a les unitats familiars que es determinin.
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b) Recomanar que els centres educatius fomentin entre els alumnes la cultura de 
l’adquisició personal de les obres literàries que es llegeixen a l’escola.

c) Continuar impulsant la biblioteca de l’escola, en coordinació amb la xarxa de 
biblioteques públiques, amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de dina-
mització i difusió lectora al barri o la zona d’influència geogràfica de l’escola, més 
enllà de l’ús i horari escolar habitual, i garantint la pluralitat de les obres que s’ad-
quireixen.

d) Aconsellar als centres educatius la visita a la biblioteca pública i a la llibreria 
del barri o la població almenys un cop a l’any.

e) Continuar els treballs per a fomentar el gust per la lectura i l’amor pel llibre 
als centres educatius.

f) Fomentar com un valor de l’ideari del centre el respecte a la propietat intel·lec-
tual, individual i col·lectiva.

6. El Parlament de Catalunya valora positivament l’actualització i el millorament 
del Programa de biblioteques escolars i, particularment, la creació d’un perfil docent 
de lectura i biblioteca escolar amb la missió de consolidar l’enfocament didàctic de 
la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús 
de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu del centre.

Estudis d’informació i documentació
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recomanar que en el grau d’In-

formació i Documentació impartit per la Universitat de Barcelona les assignatures 
dedicades a biblioteques escolars i a hàbits lectors i promoció de la lectura, actual-
ment optatives, passin a formar part del currículum obligatori.

Famílies
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear per al 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, un 

xec cultura per a llibres destinat a les famílies amb menys recursos, per tal de deixar 
clar que els llibres no són necessàriament material escolar.

b) Fer durant el 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, 
campanyes per a recomanar a les famílies que regalin llibres, especialment per l’ani-
versari dels companys de curs dels fills.

c) Oferir durant el 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, 
formació dirigida a les famílies, com ara cursos per ensenyar–los a llegir amb els 
fills.

Creadors
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar, a partir dels pressupostos de la Generalitat per al 2018, la dotació 

pressupostària dels ajuts a la creació.
b) Crear, a partir dels pressupostos de la Generalitat per al 2018, ajuts (no només 

econòmics, sinó de contactes amb editors estrangers) perquè les obres dels autors 
catalans siguin traduïdes a altres llengües.

Administració
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar per al 2018 els programes de foment de la lectura del Departa-

ment de Cultura, com ara «Lletres a les aules» i «Lletres en viu».
b) Continuar fomentant programes com «Faig sis anys» i promoure la compra de 

títols d’autors catalans.
c) Impulsar un programa similar a «Faig sis anys» per a l’etapa de l’educació se-

cundària obligatòria.
d) Continuar treballant en la difusió i promoció de la cultura i la difusió dels va-

lors culturals i, així mateix, assegurar la presència rellevant del llibre i de continguts 
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literaris en la programació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, sense oblidar els llibres infantils i juvenils.

e) Col·laborar només amb centres educatius, editorials i llibreries que respectin 
el codi de bones pràctiques.

f) Iniciar un estudi amb vista a la regulació de la venda de llibres de segona mà.
g) Garantir, d’acord amb la normativa europea, el pagament als creadors pel 

préstec bibliotecari amb una tarifa adequada, i garantir l’establiment i l’abonament 
d’aquesta tarifa també amb relació a les biblioteques escolars.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 133/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estratègia per a 
impulsar l’economia verda
302-00155/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 302-00155/11), presentada 
pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 62344), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 62444), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 62450) i pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 62479).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en el Pacte na-

cional per la indústria i en el Pacte nacional per a la transició energètica els vectors 
ambientals, industrials i energètics necessaris per a assolir el full de ruta en el camp 
de l’economia verda, que, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, 
assignin responsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la 
participació del sector privat i la resta d’administracions de Catalunya, i fixar tam-
bé un calendari per a l’execució de les mesures i els indicadors per a avaluar-ne el 
grau d’assoliment.

b) Actualitzar en el termini de tres mesos els diferents plans de mesures d’efi-
ciència energètica, que inclouen diferents sectors econòmics i els edificis, per tal 
d’assegurar els objectius marcats per la Unió Europea per a l’any 2020, i la trans-
posició, en el marc de les competències que fixa l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, de la directiva relativa a eficiència energètica, i fixar també un calendari per a 
l’execució de les mesures i els indicadors per a avaluar-ne el grau d’assoliment en 
els àmbits següents: 

1r. Els sectors de la generació, avançant en la regulació i potenciació de l’auto-
consum fotovoltaic i posant l’accent en els sistemes d’emmagatzematge.

2n. El transport i la distribució d’energia, fent les auditories energètiques i pro-
movent accions legals per a facilitar les xarxes tancades.

3r. La indústria, mitjançant plans de recuperació del teixit industrial que posin 
l’accent en els equipaments i serveis centrats en autoconsum, en la gestió de la de-
manda i en els sistemes d’emmagatzematge, entre altres.
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4t. Els transports i el sector de la mobilitat, mitjançant els plans d’electrificació 
progressiva i el foment del transport públic.

5è. L’Administració pública, mitjançant els canvis normatius necessaris per a 
modificar les barreres administratives i la manca d’informació estructurada i de fi-
nançament.

6è. Els edificis, desenvolupant mesures de rehabilitació energètica d’edificis i les 
actuacions per a aconseguir progressivament edificis de consum quasi nul.

c) Impulsar en seu parlamentària un acord sobre les bases del Pacte nacional per 
a la transició energètica de Catalunya.

d) Impulsar en el si de l’Institut Català de Finances línies de finançament d’ac-
tuacions relacionades amb l’economia verda i circular que incloguin l’ecodisseny i 
l’ecoinnovació.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 134/XI del Parlament de Catalunya, sobre la planificació i la 
gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
302-00159/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la planificació i la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 302-
00159/11), presentada pel diputat Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot (reg. 62419), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 62426), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 62439) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62456).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reprovar l’absoluta manca de previsió de maquinària i de recursos humans, 

per part de la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, a l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat per a complir la nova normativa de control de passaports als aeroports 
de l’espai Schengen, i denunciar que, tot i que aquestes noves necessitats se sabien 
des de feia temps i que el Consell de Rutes n’havia advertit, no hi va haver ni tan sols 
els recursos mínims per a afrontar-les. Aquest fet va comportar que molts dies i en 
diverses ocasions, des del 7 d’abril, a l’aeroport de Barcelona - el Prat es generessin 
cues de fins a tres hores, que van provocar situacions d’angoixa innecessària a mi-
lers de passatgers, la pèrdua de molts vols i la projecció d’una imatge molt negativa 
d’una de les infraestructures fonamentals de Catalunya.

b) Exigir a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, mentre no s’assolei-
xi el traspàs, que garanteixi els recursos necessaris perquè el temps per a passar el 
control de passaports estigui dins els estàndards establerts (vint minuts d’entrada i 
trenta minuts de sortida), especialment sabent que a l’aeroport de Barcelona - el Prat 
durant els mesos d’estiu hi ha un gran increment de vols i d’usuaris.

c) Convocar una taula específica per al traspàs immediat de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat a la Generalitat, amb l’objectiu d’executar els incomptables acords 
que ha aprovat el Parlament amb la demanda de traspassar aquesta infraestructura 
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amb caràcter immediat. En aquesta taula s’ha d’acordar el traspàs a l’aeroport de 
Barcelona - el Prat de tots els llocs de treball i els treballadors que depenen d’Aena 
i de l’Estat espanyol, la subrogació de la Generalitat en les diverses concessions i 
els diversos contractes que tinguin Aena i l’Estat espanyol, el traspàs immediat de 
les partides pressupostàries d’Aena i de l’Estat espanyol per a llur manteniment i els 
recursos d’inversió previstos en plans directors i estratègics de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat.

d) Denunciar l’acord signat entre l’Estat espanyol i la Federació Russa, els dies 
25 i 26 de febrer de 2016, pel qual només es deixen volar sobre l’espai aeri transsi-
berià els vols procedents de l’aeroport de Madrid-Barajas si provenen de l’Estat es-
panyol, ja que comporta una greu discriminació de tots els aeroports dins el territori 
de l’actual Estat espanyol.

e) Exigir a l’Estat espanyol que, mentre no s’assoleixi el traspàs, rescindeixi im-
mediatament l’acord amb Rússia, per tal que tots els aeroports catalans puguin gau-
dir de les mateixes oportunitats.

f) Participar en la Comissió de Seguiment Ambiental de l’Aeroport de Barcelo-
na - el Prat.

g) Presentar, en el termini de tres mesos, l’avaluació sobre el compliment i el 
grau d’aplicació de: 

1r. Les mesures contingudes en el Pla de millora de mobilitat de persones i mer-
caderies per a accedir a l’aeroport de Barcelona - el Prat.

2n. Les actuacions per a l’ambientalització dels vehicles i equips de suport en 
terra que operen a l’aeroport de Barcelona - el Prat.

3r. Les mesures i el grau d’aplicació del Pla de millora operativa en terra.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 135/XI del Parlament de Catalunya, sobre el turisme
302-00157/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de turisme (tram. 302-00157/11), presentada pel diputat Benet 
Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot (reg. 62380), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 62423) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 62480).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la dignitat en els llocs de treball del sector turístic, impedint l’existèn-

cia de treballadors fora del conveni del sector al qual correspon l’activitat que duen 
a terme efectivament.

b) Garantir que en les empeses públiques i en aquelles en què l’Administració 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri que els treballadors 
estiguin adscrits al conveni al qual correspon l’activitat que efectivament duen a 
terme.

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La Moció 135/XI del Parlament de Catalunya, sobre el turisme (tram. 302-00157/11) ha estat modificada en el BOPC 445, a la pàgina 3.
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c) Incloure a partir del proper pla anual d’actuacions de control de la intervenció 
general per a l’exercici de 2018 l’elaboració d’auditories financeres de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial remarca en els diferents processos 
de compravenda en què s’han vist implicades, i presentar públicament i en seu par-
lamentària dins l’any 2018 els resultats d’aquestes primeres auditories de les pistes 
d’esquí.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 136/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses
302-00156/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (tram. 302-00156/11), presen-
tada per la diputada Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
62422), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent (reg. 62425), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 62438) i pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 62451).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dinamitzar l’Observatori Català de la Família perquè sigui un veritable òrgan 

de diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, ampliant-ne els membres 
per a aconseguir una millor representació dels diversos tipus de famílies, en espe-
cial incloent-hi com a membres l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya i 
la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, incorporant-hi la participació de 
la infància mitjançant el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Cata-
lunya com a membre nat i promovent que faci com a mínim una reunió semestral.

2. Encarregar a l’Observatori Català de la Família que elabori un informe con-
sultiu sobre l’impacte familiar que sigui útil per al procés d’aprovació de les políti-
ques públiques que afectin les famílies, siguin socials, educatives, laborals, d’habi-
tatge o d’altres.

3. Assolir un acord amb les entitats locals i amb la participació de l’Observatori 
Català de la Família per a elaborar un pla de suport a les famílies en els municipis 
de Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal suficient per als ens 
locals i un paquet integral de compromisos en els àmbits competencials de les cor-
poracions locals.

4. Donar a conèixer en el termini de tres mesos el calendari de desplegament de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, els recursos econòmics que hi destinarà i 
altres mesures de protecció de les famílies nombroses.

5. Recuperar progressivament l’ajut universal a les famílies amb fills a càrrec, 
revisar-ne els criteris i establir-ne de renda per capita, donar suport a iniciatives le-
gislatives que tinguin per objecte mesures de protecció de les famílies nombroses 
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en situacions de vulnerabilitat i dotar pressupostàriament i de manera suficient les 
iniciatives que tinguin per finalitat atorgar prestacions directes a aquestes famílies.

6. Normativitzar per a tot Catalunya els descomptes en el preu de l’aigua per a 
les famílies nombroses d’acord amb llur nivell de renda i per a les famílies en risc 
d’exclusió social, no penalitzant-ne el consum elevat i establint criteris per a evi-
tar-ne el malbaratament.

7. Complir la Llei 40/2003, de protecció de les famílies nombroses, i les sen-
tències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a l’aplicació de 
descomptes en el transport públic, prioritzant criteris de vulneració socioeconòmica 
familiar.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 137/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la 
infància i l’adolescència
302-00160/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre protecció de la infància i l’adolescència (tram. 302-000160/11), presentada 
per la diputada Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 62453) i pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 62455).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar l’aplicació informàtica per als professionals de l’àmbit de la infància 

i l’adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Sini@) amb 
l’objectiu d’extreure’n dades elaborades per mitjà de les quals es pugui donar visibi-
litat a les fortaleses i les febleses del sistema de protecció de Catalunya.

b) Fer estudis longitudinals i estudis de cas en l’àmbit de la infància i l’adoles-
cència amb una aposta per les noves metodologies de recerca social, sens perjudici 
de mantenir la col·laboració necessària amb la recerca universitària i els estudis que 
fan les entitats del tercer sector.

c) Actualitzar la Cartera de serveis socials ampliant-ne les ràtios educador-me-
nor i flexibilitzant-les en funció de possibles canvis o necessitats pròpies o alienes al 
centre, per tal d’atendre els menors amb necessitats educatives especifiques, altera-
cions de conducta, discapacitat o qualsevol altra singularitat que requereixi atenció 
especial i acompanyament.

d) Establir el calendari d’implantació de les cases d’infants a Catalunya per al 
2018 com a recurs comunitari prioritari per a la prevenció i protecció de situacions 
socials de risc dels infants i adolescents, amb un control de l’aplicació dels criteris 
de contractació per a aquestes cases. El calendari d’implantació s’ha de presentar al 
Parlament abans que acabi aquest període de sessions.

e) Garantir, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions, per al període 2017-2019, i consensuat amb el sector de la salut 
mental, el desenvolupament d’unitats terapèutiques residencials per a infants i ado-
lescents amb trastorns mentals especialment vulnerables i l’increment del suport en 
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salut mental als centres residencials de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència.

f) Desenvolupar el Pla de salut mental i addiccions de manera que s’hi tingui en 
compte l’acompanyament terapèutic dels infants i els adolescents tutelats i s’hi in-
clogui la formació i supervisió dels equips educatius en matèria clínica, l’eliminació 
de les desigualtats territorials i l’augment dels recursos i instruments per a abordar 
el problema del volum de demanda, tot amortitzant les diferents opcions terapèuti-
ques i a la vegada complementant l’enfocament biomèdic i social amb la potenci-
ació de l’enfocament psicoterapèutic que es pugui donar als diferents territoris en 
funció dels ens prestadors del servei, sens perjudici de la llibertat per a l’exercici 
professional.

El calendari de desenvolupament del Pla s’ha de presentar al Parlament en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció.

g) Comprometre’s –en el compliment del pla de xoc de centres, consistent, entre 
altres mesures, en la creació de 23 centres residencials nous i 332 places noves per a 
menors en situació de risc o desemparament– que cap d’aquests centres no compar-
teixi espais amb els que ja existeixen.

h) Garantir que tots els centres residencials d’acció educativa, centres d’acollida 
i cases d’infants compleixen dins un termini de dos anys l’article 132.3 de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
que estableix que «els centres han d’ésser oberts, integrats en un barri o una comu-
nitat i s’han d’organitzar sempre en unitats que permetin un tracte efectiu i una vida 
quotidiana personalitzats».

i) Homogeneïtzar territorialment les condicions dels agents implicats en el sis-
tema de protecció (els equips d’atenció a la infància i l’adolescència, els equips 
funcionals d’infància, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, les institucions 
col·laboradores d’integració familiar, els equips de valoració de maltractaments in-
fantils i la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil), de manera 
tinguin dinàmiques de funcionament comunes i s’eliminin els greuges territorials i 
orgànics actuals.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 138/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
302-00158/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 37, 15.06.2017, DSPC-P 70

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de juny de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya (tram. 302-00158/11), presentada pel diputat Antoni Balasch i Parisi, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot (reg. 62372) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 62447).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya fa avinent a la ciutadania i trasllada al Govern que: 
a) Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i accions del Go-

vern del Partit Popular i d’altres representants institucionals i polítics de l’Estat, que 
comporten una clara regressió democràtica i que tenen per objecte més immediat 
intimidar els representants electes i els ciutadans per a impedir la celebració d’un 
referèndum efectiu.

b) Ratifica el compromís actiu dels diputats en la defensa del Parlament davant 
els atacs i les accions de l’Estat que tenen per objectiu manllevar-li la naturalesa i 
les funcions, que és un compromís per a garantir que els diputats, per mitjà de llurs 
opinions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni coercions, la funció 
de representativitat i de defensa de llur compromís amb els ciutadans, i que insta el 
Govern a donar suport als representants polítics del poble de Catalunya que són per-
seguits per exercir la llibertat d’expressió.

c) Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i de la ciu-
tadania com a dret fonamental de la democràcia, tal com reconeix l’article 19 de la 
Declaració universal dels drets humans, signada per l’Estat espanyol.

d) Constata que, d’acord amb el principi democràtic de la llibertat d’expressió, 
reconegut a tota la ciutadania, els càrrecs electes tenen dret a debatre, a defensar 
llurs posicions ideològiques, a votar sobre totes les qüestions i a impulsar tota mena 
d’iniciatives que responguin a llur programa electoral o a llur propi pensament ideo-
lògic, sense que per aquest motiu es puguin emprendre actuacions judicials contra 
ells.

e) Constata que, per a garantir el principi de llibertat d’expressió, és imprescindi-
ble que la justícia del Regne d’Espanya accepti el principi d’inviolabilitat parlamen-
tària que empara l’opinió, la iniciativa i el vot dels càrrecs electes que exerceixen la 
representació del poble, i que actuï respectant-lo.

f) Manifesta que, davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri o 
pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs 
electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als polítics 
i a les altres persones que, per aquest motiu, siguin encausats. Així mateix, en cas 
que la justícia del Regne d’Espanya actuï en contra dels principis suara exposats, 
traslladarà una queixa formal al Consell d’Europa, al Consell de Drets Humans de 
l’ONU, al Comitè de Drets Humans, a l’Alt Comissionat per als Drets Humans de 
les Nacions Unides, al comissari de Justícia de la Unió Europea i al Tribunal Euro-
peu de Drets Humans.

g) Reprova la investigació oberta a la presidenta del Parlament, el vicepresident 
i tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per haver exercit llurs 
funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver admès a tràmit la querella 
suposa una intromissió del poder executiu i del poder judicial en la tasca dels repre-
sentants dels ciutadans i contra la llibertat d’expressió i el dret de participació po-
lítica. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a fer-li costat i a donar trasllat 
d’aquesta moció per a denunciar en tots els àmbits aquesta intromissió, i especial-
ment a donar-ne trasllat a les institucions europees i internacionals que vetllen per 
garantir els drets fonamentals i les llibertats individuals i comunitàries.

h) Manifesta que és evident la vulneració dels drets democràtics que fa el Regne 
d’Espanya, vulneració que exposa i argumenta el Síndic de Greuges en el seu in-
forme «Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió i separació de 
poders al Regne d’Espanya». Aquest informe posa en evidència: 

1r. Que el Regne d’Espanya és part de nombrosos tractats internacionals en l’àm-
bit dels drets humans, entre els quals hi ha el Conveni europeu per a la salvaguarda 
dels drets humans i de les llibertats fonamentals (Roma, 1950) –i també la major 
part dels seus protocols facultatius– i els Pactes internacionals de drets civils i polí-
tics i de drets econòmics, socials i culturals (Nova York, 1966).
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2n. Que, malgrat que el Regne d’Espanya està sotmès a la jurisdicció del Tribu-
nal Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa i ha acceptat la competència de 
diversos comitès de drets humans de l’ONU, es detecten regressions democràtiques 
que afecten els drets i les llibertats fonamentals.

3r. Que les regressions democràtiques que recull l’informe del Síndic de Greuges 
tenen l’origen en lleis aprovades pel parlament espanyol –com la darrera reforma de 
la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana o del Codi penal–, en la in-
terpretació que es fa de les lleis en seu judicial, en la vaguetat i manca de concreció 
d’alguns tipus penals i en la utilització del Codi penal com a instrument dissuasiu.

4t. Que en els darrers temps s’han posat de manifest clars exponents de l’afebliment 
de la separació de poders a Espanya. Un dels més rellevants és la reforma de la Llei 
orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el Tribunal Constitucional apli-
qui mesures executives per a obligar els altres poders a complir les seves sentències.

5è. Que al Regne d’Espanya hi ha casos que il·lustren clarament l’ús despropor-
cionat del Codi penal per a coartar el lliure exercici del dret a la llibertat d’expressió 
i per a intentar castigar penalment les veus discordants amb el discurs oficial de les 
instàncies governamentals.

6è. Que Espanya erosiona el principi de separació de poders, atès que cap de les 
onze mesures proposades pel Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) per a com-
batre millor la corrupció entre els parlamentaris, els jutges i els fiscals no ha tingut 
una resposta satisfactòria, i sis ni tan sols s’han posat en marxa. Aquestes mesures 
tenen per objectiu incrementar la independència del poder judicial i de la fiscalia i 
dotar de més transparència l’activitat parlamentària.

i) Demana el suport de la comunitat internacional per a aconseguir que la de-
manda expressada pel poble català en manifestacions reiterades de centenars de 
milers de persones i en el procés participatiu del 9 de novembre sigui resposta pel 
Govern d’Espanya de l’única manera possible: permetent i facilitant la celebració 
d’un referèndum.

j) Va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei 
orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que 
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada per un 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita Llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals, com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni 
europeu dels drets humans, i per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets 
Humans. En coherència amb aquest recurs, el Govern ha de vetllar en la seva actua-
ció en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats.

k) Referma la voluntat de consolidar l’autotutela del dret de llibertat d’expressió, 
del dret de participació política i del dret de vot de la ciutadania davant la negativa 
de l’Estat espanyol, perquè garantir entre tothom els drets de cadascú és un exercici 
de sobirania.

l) Expressa el seu suport a totes les persones que han estat violentades en l’exer-
cici dels drets de manifestació, llibertat d’expressió i participació política, especial-
ment a les que han estat colpejades, detingudes o processades per exercir la defensa 
de les llibertats públiques i els drets socials, laborals i democràtics.

m) Pren el compromís polític que, en la construcció de la República catalana, 
establirà una indemnitat democràtica, entesa com a garantia que mai més ningú no 
serà perseguit, detingut, processat ni condemnat per les seves idees ni per l’exercici 
dels drets polítics de protesta.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el turisme
300-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 14.06.2017, DSPC-P 69.

Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans 
de comunicació privats
300-00180/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 14.06.2017, DSPC-P 69.

Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la 
Generalitat
300-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 15.06.2017, DSPC-P 70.

Interpel·lació al Govern sobre la coeducació
300-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 15.06.2017, DSPC-P 70.

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00183/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 15.06.2017, DSPC-P 70.

Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics
300-00184/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 37, tinguda el 15.06.2017, DSPC-P 70.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat
302-00161/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 37, tinguda el 15.06.2017, DSPC-P 70.
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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 del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

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

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP JS; GP Cs (reg. 62560; 62651; 62653).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 62145; 62190; 62243; 62383).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.06.2017 al 20.06.2017).
Finiment del termini: 21.06.2017; 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

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 37, tinguda el 14.06.2017, DSPC-P 69.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 37, tinguda el 14.06.2017, DSPC-P 69.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
20.06.2017 al 21.06.2017).
Finiment del termini: 22.06.2017; 12:00 h.
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3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
221-00012/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 62559).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compliment a la lletra a de la Moció 109/XI, sobre el 
balanç del primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre 
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional
350-00002/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 37 del Ple del Parlament, tinguda el 14.06.2017, 
DSPC-P 69.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Truñó Salvador, directora del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, davant la Comissió de la 
Infància perquè presenti els treballs i les actuacions d’aquest institut 
sobre les polítiques locals per a la infància
356-00551/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 457.

Sol·licitud de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF, 
davant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte «Ciutats 
amigues per a la infància»
356-00553/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 457.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’estudi «L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. 
Noves respostes per a afrontar un repte creixent»
356-00623/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 457.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
doni explicacions del nou model de centres
356-00662/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, DSPC-C 457.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia i del 
major dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en 
llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 
15 de desembre de 2016 amb relació a les declaracions prestades en 
seu judicial al maig del 2017
356-00697/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 61839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.06.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions 
aparegudes amb relació a la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
355-00079/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies (reg. 62556).
Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.06.2017.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Maria Truñó Salvador, directora del Consorci 
Institut d’Infància i Món Urbà, davant la Comissió de la Infància per 
a presentar els treballs i les actuacions d’aquest institut sobre les 
polítiques locals per a la infància
357-00539/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, 
DSPC-C 457.

Compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF, davant la 
Comissió de la Infància per a presentar el projecte «Ciutats amigues 
per a la infància»
357-00540/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, 
DSPC-C 457.

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l’estudi 
«L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes 
per a afrontar un repte creixent»
357-00541/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, 
DSPC-C 457.

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a donar 
explicacions del nou model de centres
357-00542/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 13, tinguda el 13.06.2017, 
DSPC-C 457.
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