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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 458)

Al BOPC 458, pàgina 22
A la disposició final primera
On hi diu: 
«1. S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori i faci pública una 

llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades d’acord amb el Ban del 
28 de juliol de 1946, el Decret del 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 de l’1 
de novembre de 1936, la Llei del 2 de març de 1943, la Llei del 18 d’abril de 1947, 
el Decret 1794/1960, del 21 de setembre, i el Decret llei 10/1975, del 26 d’agost, en 
què constin el número de procediment, la persona física o jurídica encausada i la 
condemna imposada. La llista s’ha de publicar el mateix dia de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.»

Hi ha de dir: 
«1. S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè elabori i faci pública una 

llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades d’acord amb el Ban del 
28 de juliol de 1936, el Decret del 31 d’agost de 1936, el Decret número 55 de l’1 
de novembre de 1936, la Llei del 2 de març de 1943, la Llei del 18 d’abril de 1947, 
el Decret 1794/1960, del 21 de setembre, i el Decret llei 10/1975, del 26 d’agost, en 
què constin el número de procediment, la persona física o jurídica encausada i la 
condemna imposada. La llista s’ha de publicar el mateix dia de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.»

1.10. Acords i resolucions

Resolució 755/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació 
de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres 
penitenciaris
250-00881/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 25, 06.07.2017, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància 
a les dependències dels centres penitenciaris (tram. 250-00881/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i publicar un pla d’instal·lació de sistemes de videovigilància a totes 

les zones d’aïllament i de règim tancat dels centres penitenciaris, a les zones d’aïlla-
ment temporal i a les zones d’accés i properes a aquestes durant el 2017.

b) Garantir la instal·lació d’aquests sistemes en el termini d’un any a comptar de 
l’aprovació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, M. Dolors Rovirola i Coromí; el president de la 

Comissió, Lluís Guinó i Subirós

Resolució 756/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes 
informàtics
250-00883/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 25, 06.07.2017, DSPC-C 484

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de 
justícia en ciberseguretat i delictes informàtics (tram. 250-00883/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar plans de formació específics per als funcionaris de l’Administració 

de justícia per a garantir que tenen els coneixements necessaris per a afrontar casos 
de ciberseguretat i delictes informàtics.

b) Plantejar al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial la 
necessitat de crear als jutjats de Catalunya unitats especialitzades en delictes infor-
màtics.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, M. Dolors Rovirola i Coromí; el president de la 

Comissió, Lluís Guinó i Subirós

Resolució 757/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de 
l’economia col·laborativa
250-00687/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 27, 06.07.2017, DSPC-C 488

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia 
col·laborativa (tram. 250-00687/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46585).

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



BOPC 465
12 de juliol de 2017

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges 5 

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, en la Comissió d’Empresa i Coneixement, durant el tercer tri-

mestre del 2017, les conclusions dels treballs de la Comissió Interdepartamental de 
l’Economia Col·laborativa.

b) Tenir en compte i promoure, en el marc dels treballs de la Comissió Interde-
partamental de l’Economia Col·laborativa, les propostes de la Resolució del Parla-
ment Europeu, del 15 de juny de 2017, sobre una agenda europea per a l’economia 
col·laborativa, i de la Resolució del Parlament Europeu, del 15 de juny de 2017, sobre 
les plataformes en línia i el mercat únic digital.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Pol Gibert Horcas; la presidenta de la 

Comissió, Hortènsia Grau Juan

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes
360-00018/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 16, tinguda el 
10.07.2017, DSPC-C 490.

Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació 
de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
360-00024/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 16, tinguda el 
10.07.2017, DSPC-C 490.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les 
matemàtiques i les ciències
250-00750/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00790/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.
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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

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 65069; 65156; 65303; 65363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 2
GP de Ciutadans (1)
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra g de l’apartat 4 de l’article 2

«g) Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs, sobre 
infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, serveis de tecnologies de la 
informació i la comunicació o la mateixa informació, en els quals l’Agència inter-
vingui per raó de la seva competència.»

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició de la lletra c de l’apartat 4 de l’article 2

«c) Exercir, en l’àmbit de les competències de l’Administració de la Generalitat, 
les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent, en particular la normativa de serveis de la societat de la infor-
mació, incloent-hi la relació amb altres organismes de ciberseguretat nacionals i in-
ternacionals, i la coordinació dels equips de resposta a incidents de ciberseguretat 
(CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats equivalents de l’Administració 
de la Generalitat. Així mateix, ha d’exercir aquestes funcions com a equip de res-
posta a emergències del Govern.»

Addició de nous articles
Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou article 1 bis

«Article 1 bis. Marc d’actuació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Sense perjudici de les competències i les facultats d’altres organismes nacionals 

i internacionals en matèria de ciberseguretat a Catalunya, les funcions de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya s’exerciran en el marc de l’autoprotecció i resposta 
a ciberincidents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector pú-
blic, de conformitat amb el marc competencial previst de la Constitució Espanyola i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.»
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Esmena 7
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article 1 ter

«Article 1 ter. Garanties dels drets fonamentals dels ciutadans
Donada l’afectació als drets fonamentals dels ciutadans com són el dret a la inti-

mitat i el dret al secret de les comunicacions que l’exercici de les funcions de garan-
tia de la ciberseguretat en les xarxes electròniques i sistemes d’informació implica, 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per l’exercici de les seves funcions, haurà 
de comptar, en tot cas, amb la preceptiva autorització judicial.»  

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
202-00009/10

ESMENES TÈCNIQUES

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR · CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65574)

A la Mesa del Parlament
Chakir el Homrani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Noemí 

de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Raúl Moreno Mon-
taña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Mireia Vehí Cantenys, dipu-
tada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta (tram. 202-00009/10).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular · 
Crida Constituent
D’addició

Article 7: Requisits per a tenir dret a la RGC: 
Punt 1.e: No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei resi-

dencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari i no estar internades en 
un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de Ciutadans, GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es 
Pot, GP del Partit Popular de Catalunya, GP de la Candidatura d’Unitat Popular · 
Crida Constituent
D’addició

Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries: 
Punt 1.4: Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les es-

tablertes amb caràcter general, les següents: 



BOPC 465
12 de juliol de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 9 

a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement.
b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial, 

sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb 
fons públics o estar internat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Chakir el Homrani Lesfar, GP JS; Noemí de la Calle Sifré, GP Cs; Raúl More-

no Montaña, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, GP 
PPC; Mireia Vehí Cantennys, GP CUP-CC, diputats

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP; GP PPC (reg. 65215; 65223; 65313; 65366).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 65257; 65280; 65367).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.07.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 65258; 65281; 65368).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.07.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 65259; 65282; 65369).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.07.2017; 12:00 h.
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL 

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Termini: 3 dies hàbils (del 13.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini improrrogable: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2017.

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

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP Cs (reg. 64827; 65379).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.07.2017 al 25.07.2017).
Finiment del termini: 26.07.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de Jaume Barrado González, comissari de policia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00598/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00599/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de Pedro Esteban, excomissari de la Brigada 
d’Informació del Cos Nacional de Policia a Catalunya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00600/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Antonio Giménez Raso, policia en excedència, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00601/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.01. Lleis i altres normes
	1.01.01. Lleis
	Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	202-00029/11
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 458)


	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 755/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
	250-00881/11
	Adopció

	Resolució 756/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
	250-00883/11
	Adopció

	Resolució 757/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de l’economia col·laborativa
	250-00687/11
	Adopció


	1.30. Altres tramitacions
	1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes
	360-00018/11
	Debat de l’Informe en la Comissió

	Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
	360-00024/11
	Debat de l’Informe en la Comissió



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les matemàtiques i les ciències
	250-00750/11
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
	250-00758/11
	Rebuig

	Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
	250-00790/11
	Rebuig



	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
	Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	202-00009/10
	Esmenes tècniques

	Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
	202-00045/11
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00050/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00052/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00055/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
	Proposta de reforma del Reglament del Parlament
	211-00001/11
	Termini de presentació d’esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
	270-00001/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Jaume Barrado González, comissari de policia, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
	357-00598/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francisco Martínez, ex-secretari d’estat d’Interior, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
	357-00599/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pedro Esteban, excomissari de la Brigada d’Informació del Cos Nacional de Policia a Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
	357-00600/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Giménez Raso, policia en excedència, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
	357-00601/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença




