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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 l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 39, 12.07.2017, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2017, ha debatut
el Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals referent al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11), les esmenes
i els vots particulars reservats pels grups parlamentaris i les esmenes subsegüents al
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
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 l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Preàmbul

La societat de la informació es configura com una plataforma global per a la
lliure circulació de la informació, les idees i el coneixement, i els poders públics
aposten clarament per implantar-la, emprant cada dia més les eines que tant les administracions com els prestadors de serveis posen a llur disposició. L’ús quotidià de
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el tractament que fan de la
informació les converteixen en elements essencials per a l’actual desenvolupament
econòmic i la convivència social. La dependència, doncs, d’aquestes tecnologies,
sistemes i informació fa que esdevinguin bàsics per a garantir la continuïtat de les
activitats, per a oferir seguretat jurídica en les accions del ciutadà i el tràfic mercantil, i per a garantir el progrés i desenvolupament social dels ciutadans en aquesta
societat de la informació.
No obstant això, diversos reptes i amenaces afecten el desenvolupament de la
societat de la informació i posen en perill la seva seguretat. La interrelació i dependència de les infraestructures i els serveis de comunicacions fan que llur protecció
davant de ciberamenaces hagi esdevingut un pilar bàsic.
Tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, es pot detectar que l’activitat
organitzada a la xarxa que té com a objectiu perjudicar accions i serveis públics de
governs i d’empreses privades de rellevància notable s’ha incrementat exponencialment, i també l’impacte de les accions, que en molts casos ha arribat a afectar els
serveis bàsics per al bon funcionament de les administracions i per a la ciutadania.
En els darrers temps, la bel·ligerància de les actuacions a la xarxa dirigides cap
a Catalunya, en general, i, concretament, cap a l’Administració de la Generalitat i
els seus serveis públics, fa necessari emprendre una actuació decidida per a la protecció de la informació, les infraestructures i els interessos de la Generalitat i de les
persones i institucions públiques i privades de Catalunya.
L’evolució en la motivació i la complexitat dels ciberatacs situen les infraestructures essencials de Catalunya com a objectiu. Aquestes infraestructures són necessàries per a garantir el correcte funcionament del Govern i de les administracions
públiques, i per a la protecció i el bon funcionament dels serveis bàsics per a la
ciutadania, o sia, els serveis que garanteixen la seguretat i continuïtat social bàsica, com, per exemple, els principals subministraments o el suport a la mobilitat i la
xarxa viària. Per aquesta raó, cal garantir la protecció d’aquests serveis i esdevé una
prioritat vetllar per llur ciberseguretat.
1.01.01. Lleis
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1.01.01. Lleis

Un dels principals objectius del servei públic de ciberseguretat és la necessitat
d’investigar ciberatacs en l’àmbit de les seves competències. Actualment Catalunya
no té aquesta capacitat, que és imprescindible per a garantir la protecció correcta de
les persones públiques i privades en el territori de Catalunya i la coordinació eficient
amb els cossos de seguretat quan d’aquests incidents se’n puguin derivar conductes
il·lícites. Aquesta capacitat permetrà, a més, donar suport a les autoritats competents
perquè puguin exercir millor llurs funcions públiques en la xarxa. Aquest suport és
imprescindible per a garantir que les autoritats puguin complir llurs funcions amb la
màxima seguretat tècnica i jurídica en l’àmbit de la societat de la informació.
Així, cal un equip de resposta a incidents que gestioni els incidents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya i que tingui les competències que estableix
la normativa de la societat de la informació.
Per a donar resposta a aquestes necessitats, cal un organisme que, en l’àmbit de
les competències de la Generalitat, vetlli pel compliment de les funcions del servei
públic de ciberseguretat i permeti garantir i augmentar el nivell de seguretat de les
xarxes i els sistemes d’informació a Catalunya. Les seves funcions s’han de basar
en la implantació de mesures de protecció sobre la infraestructura pública i els seus
serveis, i també en la coordinació amb els proveïdors privats de serveis de la societat
de la informació per a l’assoliment dels seus objectius.
Actualment, la Generalitat compta amb la Fundació Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (Cesicat), que és una entitat sense ànim de lucre que té per
objecte l’establiment i seguiment dels programes i plans d’actuació necessaris per a
garantir una societat de la informació segura. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya és una eina per a la generació d’un teixit empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació
que sigui referent nacional i internacional. Les finalitats de les activitats i actuacions
d’aquesta Fundació són el foment i la promoció de la seguretat de les tecnologies de
la informació i la comunicació en l’àmbit nacional, d’acord amb els plans d’actuació que s’elaborin. La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya,
però, per la seva forma jurídica, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciberseguretat.
L’afectació dels atacs cibernètics esmentats dona fonament a la necessitat d’abordar aquesta matèria en l’àmbit de Catalunya per tal de dotar la ciutadania, les empreses i les institucions d’un servei de ciberseguretat públic encarregat de protegir-les i de dur a terme actuacions i proporcionar informació per a reduir l’impacte
d’aquests atacs.
Així doncs, aquesta llei té com a finalitat la dissolució del Cesicat i la creació
d’una entitat de dret públic, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa al dret privat, a la qual s’atorguen les dites funcions.
D’aquesta manera, es garanteix que el Govern disposi de les eines necessàries per
a afrontar els riscos i les amenaces que planteja actualment la plena integració a la
societat de la informació.
Aquest nou organisme pot exercir les funcions següents, entre d’altres: desenvolupar i liderar el servei públic de ciberseguretat necessari per a la protecció del
territori de Catalunya davant les amenaces actuals, coordinar la ciberseguretat entre
els diferents actors en l’àmbit de Catalunya com a responsable d’aquesta matèria, i
garantir la ciberseguretat de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic,
i, si escau, de les altres entitats i institucions públiques de Catalunya, dels ens locals i
de les persones físiques i jurídiques situades a Catalunya.
Davant dels riscos que la ciberseguretat planteja a Catalunya i a les seves institucions, la manca d’aquesta figura impedia de gestionar correctament els incidents de
caràcter global que les afecten i de coordinar els esforços dels diferents equips que
en puguin tenir coneixement.
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Per tal de garantir la necessària actualització i adequació de les mesures de protecció per a fer front a les amenaces, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya executa els plans d’actuació en matèria de ciberseguretat que el Govern elabora i aprova. L’execució d’aquests plans garanteix que es desenvolupin i apliquin les mesures
necessàries per a fer front a ciberatacs i ciberamenaces, que es redueixi el risc i que
es millorin els nivells de ciberseguretat de la ciutadania, les institucions i les empreses.
Es modifica la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, per tal d’adequar-la al que estableix aquesta llei.
La competència de la Generalitat per a la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ve donada per l’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
d’acord amb el qual correspon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva
Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans
i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial, i les diverses modalitats
organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.
L’article 140.7 del mateix Estatut disposa que correspon a la Generalitat, d’acord
amb la normativa de l’Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions
electròniques, que inclou, en tot cas, promoure l’existència d’un conjunt mínim de
serveis d’accés universal.
D’acord amb l’article 121.1.a de l’Estatut, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç, que inclou, en tot cas, l’ordenació administrativa
del comerç electrònic.
De conformitat amb l’article 53 del mateix Estatut, els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés a la
comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en tots
els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han
de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d’acord amb els
principis d’universalitat, continuïtat i actualització.
D’altra banda, d’acord amb l’article 49 de l’Estatut, els poders públics han de
garantir la protecció de la seguretat i la defensa dels drets i dels interessos legítims
dels consumidors i usuaris.
Aquesta llei respon també a la necessitat de complir la Moció 75/X, del 13 de
febrer de 2014, sobre les polítiques d’impuls de les tecnologies de la informació i
de la comunicació, en què el Parlament insta el Govern a adoptar la forma jurídica
més adequada per a dur a terme les funcions assignades al Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya i a garantir l’escrutini públic i el control parlamentari
de l’activitat d’aquest organisme. També respon a la necessitat de complir la Resolució 535/X, del 19 de febrer de 2014, sobre la modificació dels estatuts del Centre
de Seguretat de la Informació de Catalunya, en què el Parlament insta el Govern a
reconvertir el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya en una agència
governamental.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Creació, naturalesa jurídica i règim jurídic

1. Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com a entitat de dret públic
de l’Administració de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que ajusta la
seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i amb plena autonomia orgànica i funcional, adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per aquest llei i pels seus
estatuts, per l’Estatut de l’empresa pública catalana i per les altres lleis i disposicions
que hi són aplicables.
1.01.01. Lleis
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3. L’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’ajusta, amb caràcter general, en les seves relacions externes, a les normes de dret civil, mercantil i
laboral que hi són aplicables, llevat dels actes que impliquen l’exercici de potestats
públiques, que se sotmeten al dret administratiu. L’Agència, en les relacions amb el
departament al qual s’adscriu, se sotmet al dret administratiu.
Article 2. Objecte i funcions

1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i dels sistemes d’informació.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objectiu l’execució de les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat, i en particular:
a) Assessorar el Govern i donar-li suport en l’elaboració dels plans de ciberseguretat que ha d’aprovar i en la consecució dels objectius establerts en aquests plans.
b) Executar els plans de ciberseguretat que a cada moment estiguin vigents.
c) Coordinar-se amb altres organismes en tot allò que es consideri necessari per
a la consecució dels objectius especificats en els plans de ciberseguretat.
d) Organitzar les activitats de difusió, formació i conscienciació en matèria de
ciberseguretat adequades als diferents col·lectius destinataris, posant un èmfasi especial en els que presenten situacions de vulnerabilitat i facilitant les eines i els programes escaients.
e) Impulsar un clima de confiança i seguretat que contribueixi al desenvolupament de l’economia i la societat digital a Catalunya.
3. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en l’execució dels objectius a què
fa referència l’apartat 2, pot exercir les seves funcions amb relació a les persones
físiques o jurídiques situades a Catalunya i establir la col·laboració necessària amb
els prestadors de serveis de la societat de la informació i de comunicacions electròniques que actuïn a Catalunya o hi tinguin infraestructura.
4. Les funcions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són les següents:
a) Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat a Catalunya i respondre-hi,
desplegant les mesures de protecció pertinents davant les ciberamenaces i els riscos inherents sobre les infraestructures tecnològiques, els sistemes d’informació,
els serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la informació que
aquests tracten.
b) Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya, i també les proves que
es puguin organitzar en matèria de ciberseguretat i continuïtat. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, l’Agència ha d’exercir aquestes
funcions per mitjà de la prestació dels seus serveis, coordinant les actuacions que
requereixin el seu suport amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació.
c) Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) competent a
Catalunya que estableix la legislació vigent, en particular la normativa de serveis
de la societat de la informació, incloent-hi la relació amb altres organismes de ciberseguretat nacionals i internacionals, i la coordinació dels equips de resposta a
incidents de ciberseguretat (CSIRT) i equips de resposta a emergències o entitats
equivalents que actuïn en llur àmbit territorial. Així mateix, ha d’exercir aquestes
funcions com a equip de resposta a emergències del Govern.
d) Minimitzar els danys i el temps de recuperació en cas de ciberatac.
e) Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat competent per a l’exercici de les seves funcions públiques i, en particular, en les tasques
de lluita contra les conductes il·lícites, incloent-hi la intervenció directa i l’obtenció
de proves electròniques. En la investigació i repressió d’il·lícits penals, l’Agència ha
1.01.01. Lleis
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de col·laborar amb els cossos policials i les autoritats judicials d’acord amb el que
estableix la normativa vigent, amb requeriment previ, actuant d’una manera coordinada, i preservant i posant a llur disposició els elements rellevants per a la investigació i els que puguin constituir una prova.
f) 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 intervingui
per raó de la seva competència.
g) Recollir les dades pertinents de les entitats que gestionen serveis públics o
essencials a Catalunya per a conèixer l’estat de la seguretat de la informació, informar-ne el Govern i proposar les mesures adequades duent a terme la gestió de riscos
en matèria de ciberseguretat.
h) Donar suport als responsables de la continuïtat dels serveis i les infraestructures de les tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat i de les
altres administracions públiques que ho requereixin.
5. Són funcions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en l’àmbit del Govern i de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic dependent, les següents:
a) Impulsar i aprovar un marc de directrius i normes tècniques de seguretat de
compliment obligatori per a l’Administració de la Generalitat i per als organismes
i entitats vinculats o dependents, per tal de garantir una protecció eficaç, en particular davant el cibercrim i els ciberatacs. En el marc de les directrius i les normes
tècniques per a la protecció dels sistemes d’informació policials, l’Agència s’ha de
coordinar amb el departament competent en matèria de policia i seguretat pública.
b) Informar preceptivament en els procediments d’elaboració de disposicions
normatives tramitades per l’Administració de la Generalitat en matèria de ciberseguretat i governança de les tecnologies de la informació i la comunicació.
c) Prestar els serveis materials i tècnics de ciberseguretat necessaris al Govern i
a l’Administració de la Generalitat i als organismes i entitats vinculats o dependents.
d) Garantir la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i d’identitat i confiança digitals per part dels prestadors establerts a Catalunya o
que, altrament, ofereixin serveis a l’Administració de la Generalitat i als organismes
i entitats vinculats o dependents.
6. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha de col·laborar amb els organismes judicials i policials d’acord amb el que estableix la normativa vigent. En l’exercici de les seves funcions, l’Agència s’ha de coordinar amb els cossos policials i de
seguretat pública, sens perjudici de les funcions pròpies del departament competent
en aquesta matèria. En especial, l’Agència s’ha de coordinar amb els cossos policials
per a la ciberseguretat i protecció dels sistemes d’informació policials, d’acord amb
les competències que els dits cossos tenen reconegudes en aquesta matèria.
7. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’establir línies de col·laboració
en l’àmbit de la ciberseguretat amb els ens locals de Catalunya.
Capítol II. Estructura orgànica
Article 3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són el Consell
d’Administració i la Direcció.
Article 4. El Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que
ha de tenir composició paritària, és integrat pels vuit membres següents:
a) El president, càrrec que correspon al conseller del departament competent en
matèria de ciberseguretat i societat digital.
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b) Dos vicepresidents, un dels quals és el secretari general del departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital, i l’altre, el secretari general del
departament competent en matèria de seguretat pública.
c) El secretari del Govern.
d) Un vocal del departament competent en matèria d’administracions locals.
e) Un vocal del departament competent en matèria de seguretat pública.
f) Un vocal del departament competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.
g) El director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2. Els vocals a què fan referència les lletres d, e i f han de tenir com a mínim el
rang de director general, i són nomenats pel Govern.
3. Els membres del Consell d’Administració de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya no tenen dret a rebre cap indemnització, dieta o compensació per assistir
a les reunions d’aquest òrgan.
Article 5. La Direcció

1. El director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és designat lliurement
pel Govern, una vegada escoltat el Consell d’Administració, que té les potestats corresponents per a contractar-lo i separar-lo, si escau.
2. El director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, entre el moment de la
designació i el de la contractació efectiva, ha de comparèixer davant la comissió del
Parlament de Catalunya competent en matèria de ciberseguretat.
Article 6. Estatuts

Correspon al Govern d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels
òrgans de govern, el funcionament del Consell d’Administració i l’estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l’Agència.
Capítol III. Règim econòmic i financer, de contractació, de personal
i de control
Article 7. Règim econòmic i financer

1. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya gaudeix de l’autonomia financera
que estableix la normativa de les finances de la Generalitat.
2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya els
béns i drets que li són adscrits i els béns i drets propis de qualsevol naturalesa que
adquireixi per qualsevol títol.
3. Els recursos de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són integrats per:
a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i les rendes
d’aquest.
b) Els ingressos obtinguts per l’acompliment d’activitats i la prestació de serveis
en l’exercici de les competències i funcions que estableixen aquesta llei i el desplegament reglamentari en matèria de ciberseguretat.
c) Les transferències que, si escau, faci el departament al qual és adscrita amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat.
4. El pressupost de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és anual i únic, i
s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de
desembre.
5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha d’ordenar la seva comptabilitat
de conformitat amb el règim que estableix la normativa de les finances públiques de
la Generalitat, atenent la forma jurídica de l’Agència. Així mateix, el règim comptable aplicable s’ha de sotmetre a les instruccions i la normativa de desplegament
que dicti la Intervenció de la Generalitat, d’acord amb l’article 75 del text refós de
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la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del
24 de desembre.
Article 8. Règim de contractació

1. La contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix per la
normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. Als
efectes del que disposa l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, l’Agència té la
condició de mitjà propi i servei tècnic de les institucions i els departaments en què
s’estructura l’Administració de la Generalitat, i dels organismes i les entitats que en
depenen i que tinguin la condició de poder adjudicador. Poden encomanar a l’Agència la prestació dels serveis de ciberseguretat, si escau, d’acord amb el règim previst
en els documents d’encàrrec, que com a mínim ha d’incloure l’abast de l’encàrrec, la
previsió dels costos i el sistema de finançament.
2. L’òrgan de contractació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és la Direcció.
Article 9. Règim de personal

1. El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats administratives. En l’exercici de les potestats administratives que corresponguin
a les funcions d’inspecció i control que compleixi l’Agència, el personal funcionari
té la consideració d’autoritat pública, en particular respecte a les funcions que estableixen les lletres e i f de l’article 2.4.
2. El personal de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya està sotmès a la normativa del personal laboral de la Generalitat.
Article 10. Règim de control

1. El control financer de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que té per
objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer, s’efectua pel procediment d’auditoria, d’acord amb el que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya aprova anualment una memòria
d’activitats, que ha de lliurar al Govern i al Parlament i que el director de l’Agència
ha de presentar davant la comissió del Parlament competent en matèria de ciberseguretat o, si escau, davant la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
3. La Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, l’Agència de Protecció de
Dades de Catalunya i l’Oficina Antifrau de Catalunya, cadascuna dins l’àmbit de
les seves competències, han d’elaborar anualment una memòria sobre l’activitat de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que han de lliurar al Govern i al Parlament com a màxim un mes després del lliurament de la memòria anual elaborada
per la mateixa Agència.
Capítol IV. Relació amb el departament d’adscripció
Article 11. Contracte programa

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el departament al qual és adscrita l’Agència, han d’establir un contracte
programa pluriennal que ha d’incloure, com a mínim, la definició dels objectius, la
previsió dels resultats en la gestió i els instruments de seguiment, control i avaluació a què s’ha de sotmetre l’activitat de l’Agència durant la vigència del contracte, i
també la política de gestió dels recursos humans de l’Agència necessaris per a l’assoliment dels objectius establerts en el contracte, sens perjudici de la competència
dels òrgans de govern de l’Agència per a determinar les línies generals de gestió dels
seus recursos humans.
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Disposicions addicionals
Primera. Adscripció a l’Agència dels béns de domini públic

1. S’adscriuen a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya els béns de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions
que exerceix l’Agència. Els béns de domini públic conserven aquesta naturalesa i les
exempcions fiscals i econòmiques que tinguin reconegudes. El decret d’aprovació
dels estatuts de l’Agència ha de concretar els béns objecte d’adscripció i el procediment amb què s’ha de formalitzar, que necessàriament n’ha de reflectir la valoració
econòmica.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga en els drets i les obligacions de contingut econòmic de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del
seu sector públic afectats a les funcions que exerceix l’Agència, la qual cosa s’ha de
concretar en el decret d’aprovació dels estatuts.
Segona. Cessió a l’Agència dels actius materials, del personal i del
pressupost i subrogació en els contractes i convenis

1. La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) cedeix a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per al compliment de les seves funcions, tots els actius materials, el personal i els recursos pressupostaris assignats a
la Fundació. Per a executar aquesta cessió, la Fundació ha de fer els tràmits interns
necessaris des de l’aprovació d’aquesta llei i la Generalitat ha de fer les modificacions administratives i pressupostàries necessàries.
2. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga en els contractes i convenis subscrits per la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.
3. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya se subroga en la posició jurídica de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic pel que fa als
drets i obligacions que li corresponen en l’àmbit de les funcions que l’Agència assumeix, la qual cosa s’ha de concretar en el decret d’aprovació dels estatuts.
Disposició transitòria
Exercici de les funcions de la Fundació Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya fins a la constitució de l’Agència

1. La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha de continuar exercint les seves funcions a través dels mitjans tècnics i personals i dels actius
propis fins que es constitueixi efectivament l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i se’n completi la posada en marxa.
2. El personal laboral que, en la data de constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, estigui prestant serveis a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya s’integra a l’Agència pel mecanisme de successió d’empresa,
d’acord amb el que estableix la normativa laboral corresponent.
Disposicions finals
Primera. Modificació de la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya

1. S’afegeix una lletra, la e, a l’article 6.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, amb el text següent:
«e) Garantir un nivell de ciberseguretat adequat en l’ús dels mitjans electrònics.»
2. S’afegeix una lletra, la g, a l’article 6.3 de la Llei 29/2010, amb el text següent:
«g) Garantir, en l’àmbit del model català d’administració electrònica i en la prestació de serveis públics a la ciutadania per mitjans electrònics, una seguretat de la
informació adequada, i determinar i aplicar el nivell adequat de ciberseguretat del
model català d’administració electrònica.»
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3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 7 de la Llei 29/2010, amb el text següent:
«5. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’encarrega de planificar, gestionar
i controlar la ciberseguretat en la prestació dels serveis d’identificació electrònica i
d’identitat i confiança digitals per part dels prestadors establerts a Catalunya o que,
altrament, ofereixin serveis al sector públic de la Generalitat.»
Segona. Constitució de l’Agència

En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya s’ha de constituir, el Govern n’ha d’aprovar els estatuts
i les normes necessàries per al seu desplegament, i s’han d’adscriure a l’Agència els
béns de domini públic.
Tercera. Dissolució de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya

La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha d’iniciar el
procediment de dissolució en el moment de la constitució de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i aquesta ha d’acceptar els béns, els drets i les obligacions que
li cedeixi la Fundació.
Quarta. Autoritzacions

1. S’autoritza el Govern perquè faci les modificacions pressupostàries i patrimonials necessàries per a traspassar a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya els recursos a què fan referència les disposicions addicionals primera i segona.
2. S’autoritza els representants de l’Administració de la Generalitat en els òrgans
de govern de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya perquè
facin tots els actes necessaris per a la seva dissolució i liquidació.
Cinquena. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Llei de la renda garantida de ciutadania
202-00009/10
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 39, 12.07.2017, DSPC-P 73

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de juliol de 2017, ha debatut
el Dictamen de la Comissió de Treball referent a la Proposició de llei de la renda
garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les esmenes tècniques presentades pels grups parlamentaris (tram. 20200009/10).
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 la renda garantida de ciutadania
Preàmbul
I

La situació de les persones amb menys recursos a Catalunya i, sobretot, l’emergència social que ha comportat la crisi econòmica van fer aflorar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per tal de promoure una llei
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que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La iniciativa legislativa, que va recollir 121.191 signatures, es va començar a tramitar al
final de la X legislatura i ha continuat en l’XI, amb la reformulació de les esmenes
presentades pels grups parlamentaris i els treballs subsegüents en la ponència. Davant les dificultats esgrimides per a resoldre alguns aspectes, la mateixa ponència
va encomanar a la Comissió Promotora i al Govern de fer els treballs necessaris per
a assolir un acord per a l’establiment de la renda garantida de ciutadania. L’acord es
va signar el 15 de maig del 2017 i ha estat incorporat al text d’aquesta llei, juntament
amb tots els treballs fets en el marc de la ponència pels grups parlamentaris.
La renda garantida de ciutadania constitueix la manifestació de diversos principis: del principi d’igualtat entès com l’eliminació de qualsevol discriminació en l’accés a la prestació; del principi d’equitat, atès que el reconeixement i l’aplicació de la
prestació es plantegen com a resposta a la situació de necessitat des d’un vessant de
redistribució dels recursos i de discriminació positiva; del principi d’apoderament i
autonomia de les persones en societat, entès com el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis que les enforteixen i els permeten sortir de les situacions de pobresa i de necessitat, que haurien de ser sempre transitòries i no cronificades, i del
principi d’universalitat, solidaritat i complementarietat, ja que se’n garanteix l’accés
a totes les persones que reuneixen els requisits exigits, constitueix una manifestació
de solidaritat i de justícia social i complementa els ingressos dels seus destinataris
quan hi ha una situació de carència de mitjans. Igualment, respon al principi de
subsidiarietat, ja que és una prestació que es reconeix quan no és possible accedir a
altres mecanismes de protecció, ja sia perquè ha finalitzat la cobertura o perquè no
han estat concedits.
La regulació i el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania també respon a un altre grup de principis que constitueixen el marc de l’actuació de les administracions públiques en aquesta matèria.
Així, té en compte el principi de responsabilitat pública en l’atenció al ciutadà, ja
que la provisió de la prestació s’incardina en el sistema de serveis socials i d’ocupació públics, i la seva disponibilitat i gestió resten garantides per les administracions
públiques en l’exercici de llurs competències.
Així mateix, la regulació de la prestació és una manifestació del principi d’estabilitat, de manera que es manté la percepció de la prestació sempre que persisteixi la
situació d’exclusió social que l’ha originada i el compliment dels requisits, les condicions i les obligacions establerts.
De la mateixa manera, té en consideració el principi d’atenció individualitzada.
Per això, la prestació ha de respondre en cada cas a les condicions i necessitats particulars de les persones a qui està destinada, sense oblidar, si escau, les peculiaritats
dels grups o col·lectius a què pertanyen.
La participació dels destinataris constitueix, així mateix, un principi d’atenció
inexcusable. Per això es garanteix llur contribució activa, compromesa i responsable
en la superació de la situació, i també llur intervenció a l’hora de programar i desenvolupar els itineraris que es puguin dissenyar per a la integració.
També és, sens dubte, una prestació amb un caràcter de política familiar molt
marcat, que protegeix les famílies i els infants de les situacions de vulnerabilitat.
El caràcter integral de la prestació dona resposta també a la pobresa infantil que es
deriva de l’existència de famílies amb fills en situació de pobresa extrema.
Finalment, es considera també la perspectiva de gènere, amb l’establiment de
mesures d’acció positiva que tenen en compte les necessitats especials que presenten
les víctimes de violència de gènere.
II

L’augment de la pobresa i del nombre de persones en risc de pobresa és una de
les conseqüències greus que ha deixat la crisi econòmica mundial. Es consideren
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persones en risc de pobresa o d’exclusió social les que es troben en alguna d’aquestes situacions: les que tenen una carència material extrema, les que tenen ingressos
per unitat de consum per sota del 60% de la mitjana i les que viuen en llars amb una
intensitat d’ocupació molt baixa o nul·la.
Catalunya registra un risc de pobresa i d’exclusió social inferior a la mitjana de
l’Estat, però s’ha produït un increment de la desigualtat i un augment de les llars que
manifesten que tenen dificultats per a arribar a final de mes.
Cal, per tant, garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més
desfavorits de la població i posar en marxa un sistema de renda garantida que tingui
com a finalitat assegurar aquests mínims i desenvolupar la promoció de la persona i
el seu apoderament, tant al si de la societat com al mercat de treball, i, així mateix,
superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
La lluita contra la pobresa i l’exclusió social és un dels compromisos més ferms
de la Unió Europea, ja que les desigualtats de renda i la pobresa extrema són assumptes que preocupen i ocupen cada cop més tota la Unió.
Amb la Resolució del 15 de novembre de 2007, sobre l’avaluació de la realitat social, el Parlament Europeu va destacar la cohesió social i l’erradicació de la pobresa
i de l’exclusió social com a prioritats polítiques de la Unió Europea.
Així mateix, la Decisió 1098/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, del
22 d’octubre de 2008, designava l’any 2010 Any Europeu de Lluita contra la Pobresa
i l’Exclusió Social i fixava com a objectiu i principi director de l’Any el dret fonamental de les persones en situació de pobresa i exclusió social a viure amb dignitat i
a desenvolupar un paper actiu en la societat, i l’accés efectiu d’aquestes persones als
drets socials, econòmics i culturals, als recursos suficients i als serveis de qualitat.
En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea fa de la lluita contra la pobresa un element clau de la seva agenda econòmica, laboral i social. Així, la
Unió Europea es planteja l’objectiu de reduir en vint milions el nombre de persones
en situació de pobresa i exclusió social per a l’any 2020. Val a dir que a la Unió Europea hi ha avui més de vuitanta milions de persones en situació de risc de pobresa,
entre les quals vint milions d’infants i el 8% de la població activa.
Per a assolir aquests objectius, la Comissió Europea ha creat la Plataforma europea contra la pobresa i l’exclusió social com a element de compromís conjunt entre
tots els estats membres i les institucions de la Unió (i altres parts clau interessades
a combatre la pobresa). Entre els reptes o punts clau de la Plataforma i la seva lluita
contra la pobresa i l’exclusió social hi ha la promoció d’una renda mínima.
En aquest mateix sentit es manifesta la Recomanació (UE) 2017/761 de la Comissió, del 26 d’abril de 2017, sobre el pilar europeu dels drets socials, que expressa
els principis i drets essencials per al funcionament just dels mercats laborals i dels
sistemes de benestar de l’Europa del segle xxi. Entre aquests principis hi trobem la
renda mínima (article 14), entesa com la prestació adequada que garanteix una vida
digna durant totes les etapes de la vida, i també l’accés a béns i serveis de capacitació a què té dret tota persona que no disposi de prou recursos.
L’Estatut d’autonomia reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de
l’àmbit civil i social, entre els quals s’inclouen els drets relatius als serveis socials.
Aquests drets vinculen tots els poders públics, les disposicions dels quals els han
de respectar i els han d’interpretar i aplicar en el sentit més favorable perquè siguin
plenament efectius.
D’acord amb això, l’article 24.3 de l’Estatut disposa que les persones o famílies
que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen. Així mateix, l’article 37.3 disposa que la regulació essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts pels capítols I, II i
III del títol I s’han de fer per llei del Parlament.
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Així mateix, l’Estatut estableix els principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics que promoguin les mesures necessàries per a garantir-ne l’eficàcia plena.
La regulació que preveu l’Estatut s’emmarca en la Declaració universal dels
drets humans i la Carta social europea. Així, l’article 25 de la Declaració universal
dels drets humans de les Nacions Unides, del 1948, proclama que «tothom té dret a
un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials
necessaris» i l’article 14 de la Carta social europea disposa que «a fi d’assegurar
l’exercici efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a promoure o organitzar serveis que, utilitzant mètodes del treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat, i a llur adaptació a l’entorn social».
En aquest mateix sentit, l’article 22 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, concreta que són prestacions econòmiques les aportacions dineràries
que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es
troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi
front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Així mateix,
determina que aquestes prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de
dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social.
Finalment, l’article 12 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic, descriu com a situació de necessitat qualsevol contingència que
té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front
a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a què pertany.
Article 1. Objecte de la llei

L’objecte d’aquesta llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per
tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.
Article 2. Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida
de ciutadania

1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret
subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu
apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que estableix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques:
a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix
aquesta llei.
b) Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’elaborar, i, si s’escau, seguir, un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el
qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació i,
per tant, deixar la renda garantida de ciutadania.
3. Els poders públics, especialment la Generalitat, han de destinar els recursos
necessaris perquè es duguin a terme les prestacions de servei en forma de polítiques
actives necessàries vinculades als plans d’inserció i d’inclusió. Aquests recursos han
de facilitar itineraris, accions i serveis d’inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanyament i suport de caràcter social, i també polítiques actives d’ocupació que garanteixin el dret de les persones a ésser ocupables. Aquestes
actuacions són considerades, a tots els efectes, prestacions de servei.
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Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida de
ciutadania

1. La prestació garantida, a què fa referència l’apartat 2.a de l’article 2, és una
prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no
disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.
2. La prestació complementària d’activació i inserció, a què fa referència l’apartat
2.b de l’article 2, és una prestació econòmica periòdica, de caràcter temporal, i té
com a finalitat la inclusió social o laboral. És avaluable periòdicament, de manera
individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme
les activitats del seu pla de treball.
3. La renda garantida de ciutadania, atenent l’objecte i la finalitat de la prestació,
no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.
Article 4. Caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida de
ciutadania

1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les
rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només és compatible
per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat
fineix amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania
amb totes les rendes del treball derivades de contracte a temps parcial. En aquest
cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per l’import de la
diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsidis,
les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin tenir dret els
titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de ciutadania constitueix
la darrera xarxa de protecció social.
3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat
dels ingressos de les prestacions a què fa referència l’apartat 4.
4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques
escolars de menjador i transport, d’urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin o es puguin
establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania.
5. Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i no contributives de la seguretat social no tenen
dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici del
que regula la disposició addicional tercera sobre els supòsits de complementarietat.
Article 5. Titulars i beneficiaris de la renda garantida de ciutadania

1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que compleixin els
requisits que regula aquesta llei.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:
a) Titular: la persona a favor de la qual s’aprova la prestació econòmica de la
renda garantida de ciutadania i, si s’escau, un pla individual d’inserció laboral o
d’inclusió social.
b) Beneficiaris: les persones que formen part del mateix nucli com a membres de
la unitat familiar respectiva.
c) Destinataris: el titular i els beneficiaris.
3. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d’una persona amb
dret a ésser titular de la prestació, té preferència per a accedir-hi la persona que no
tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui més baix, amb preferència, també, per
qui tingui la potestat parental.
1.01.01. Lleis

17

BOPC 470
18 de juliol de 2017

4. Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació de la
renda garantida de ciutadania.
5. Les dones que tenen legalment reconeguda la condició de víctima de violència
masclista en l’àmbit de la llar adquireixen automàticament la titularitat de la prestació, sempre que hi tinguin dret.
6. La titularitat del dret a la renda garantida de ciutadania pot ésser objecte de
modificacions com a conseqüència de les circumstàncies a què fan referència les
lletres e i f de l’article 14.1.
Article 6. Unitat familiar

1. Als efectes del que estableix aquesta llei es considera unitat familiar la formada per una o més persones que entre elles mantenen vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de
convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.
2. Per a l’aplicació de la renda garantida de ciutadania s’han de tenir en compte els destinataris de les prestacions, tant si viuen sols com en qualitat de membres
d’una unitat familiar. En els casos en què se’n justifiqui degudament la necessitat,
l’òrgan de gestió que defineix l’article 22 es pot pronunciar per a autoritzar motivadament la consideració de membres de la unitat familiar per a persones amb un grau
de parentiu més allunyat.
3. Per a determinar el dret a percebre la prestació es computen els ingressos de
totes les persones que formen la unitat familiar.
Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania

1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les
persones que compleixen els requisits següents:
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les
situacions següents:
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que
estableix l’article 23.2.b. No es tenen en compte per al còmput d’aquest període les
absències justificades inferiors a un mes.
d) No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord amb
l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d’ingressos fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. La situació d’insuficiència d’ingressos i recursos s’ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos
immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de
ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió
i es percep la prestació.
e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre
penitenciari en règim ordinari o tancat.
2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
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b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anàloga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qualsevol cas,
aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda garantida de ciutadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop percebuda la indemnització, han de tornar les prestacions de la renda garantida de ciutadania com a màxim fins a l’import de la prestació que han percebut, sens perjudici d’actualitzar la
sol·licitud d’accés a la renda garantida de ciutadania si es compleixen els requisits.
c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol prestació
pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per causes que els
són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida de ciutadania en
aquesta circumstància ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada.
d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a una
pensió d’aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no perceben, llevat
dels casos que es determinin per reglament.
e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles suficients el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d’una vida digna segons el que disposa aquesta llei, llevat de l’habitatge habitual.
3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat. Aquestes
excepcions s’han d’establir per reglament i requereixen l’informe tècnic preceptiu
i favorable dels serveis socials públics competents i l’òrgan tècnic de gestió de la
renda garantida de ciutadania.
Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat
familiar a la renda garantida de ciutadania

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el
compliment del requisit que estableix l’article 7.1.d són els següents:
a) Els rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari,
les plusvàlues, els increments patrimonials i els rendiments procedents de qualsevol
activitat econòmica.
b) El patrimoni, de qualsevol tipus, llevat de l’habitatge habitual.
c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de
les administracions públiques o d’entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l’article 4.
2. Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l’apartat 1 s’acrediten
amb la documentació següent:
a) La darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la de
l’impost sobre el patrimoni, si s’escau, i la certificació de dades fiscals expedit per l’Administració tributària.
b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers sis mesos dels
comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s’han obert amb posterioritat a
aquesta declaració o que no hi són declarats.
c) El comprovant d’inscripció com a demandant d’activació laboral a l’òrgan públic competent en matèria d’ocupació de la Generalitat.
d) El certificat de vida laboral del sol·licitant i dels beneficiaris emès per l’Administració de la seguretat social.
e) La certificació dels serveis d’hisenda municipal o del registre cadastral corresponent en què constin els béns de titularitat del sol·licitant en l’impost sobre béns
immobles i la situació tributària.
f) Altres documents acreditatius que sol·liciti l’òrgan gestor.
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3. La sol·licitud de la renda garantida de ciutadania habilita les administracions
competents per a comprovar, d’ofici, les dades de les persones que integren la unitat
familiar necessàries per a tramitar i resoldre el procediment.
Article 9. Determinació de l’ocupabilitat

1. En el moment de sol·licitar la prestació s’ha de determinar el grau d’ocupabilitat de tots els titulars i beneficiaris de la prestació de la renda garantida de ciutadania.
2. En funció del perfil d’ocupabilitat que es determini, s’ha de derivar la persona
a l’àmbit de seguiment que correspongui.
Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions

1. Les persones tenen dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i es compleixin els requisits establerts per l’article 7.
2. El dret a percebre la prestació garantida de ciutadania s’ha de renovar, obligatòriament, per mitjà d’una resolució de pròrroga, cada dos anys, sens perjudici de
l’obligació permanent de la persona titular o beneficiària de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret i de la facultat de les administracions
públiques responsables de fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment.
3. La prestació complementària d’activació i inserció es percep des de l’inici del
dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, amb la
subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte de revisió al cap
de dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.
4. L’incompliment per les administracions públiques competents de l’obligació
de proposar el corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social no
pot comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del titular o dels beneficiaris que hi puguin accedir. Si l’incompliment és imputable al titular o beneficiari,
s’extingeix aquesta prestació, sens perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar al cap de
dotze mesos.
5. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a un
lloc de treball a jornada completa, continua percebent la prestació complementària
d’activació i inserció durant sis mesos.
Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda garantida de ciutadania implica que les persones destinatàries accepten i compleixen les obligacions generals i específiques que estableix
aquest article.
2. Els titulars i, si s’escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de
ciutadania tenen les obligacions següents:
a) Comunicar a les entitats gestores que correspongui, dins el termini d’un mes
des que es produeixin, els canvis de situació patrimonial, personal o familiar que,
d’acord amb aquesta llei puguin modificar, suspendre o extingir la prestació econòmica. Així mateix, han de comunicar, també dins el termini d’un mes, el canvi de
residència habitual.
b) Sol·licitar, sens perjudici del que estableix l’article 4, qualsevol altra prestació
econòmica, contributiva o no contributiva, a què tinguin dret durant la percepció de
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
c) No renunciar, de manera voluntària, a una altra prestació o ajut que estiguin
percebent en el moment d’accedir al dret a la renda garantida de ciutadania.
d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avaluar llur situació i col·laborar-hi
proporcionant totes les dades necessàries i responent als requeriments que facin les
administracions competents per a acreditar que es manté la situació de necessitat
que va donar dret al cobrament de la prestació.
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e) Mantenir-se inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no rebutjar
una oferta de treball adequada, segons la normativa reguladora de la prestació per
desocupació.
f) Residir de manera continuada i efectiva a Catalunya durant el temps en què
perceben la prestació econòmica. No computen com a absències que interrompen la
continuïtat de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades
a l’òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de dotze mesos. En casos excepcionals, l’absència pot arribar als dos mesos, sempre que sigui
per malaltia greu o mort de familiars. Aquestes absències excepcionals han d’ésser
comunicades prèviament a l’òrgan de gestió, el qual, en un termini de deu dies, ha
de resoldre amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que es determini per reglament.
g) Reintegrar la prestació en el cas que s’hagi percebut indegudament.
3. Els beneficiaris de la prestació complementària d’activació i inserció tenen, a
més de les que estableix l’apartat 2, les obligacions següents:
a) Signar el compromís de seguir, i quan sigui ofert, acordar, subscriure i complir, el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
b) Trobar-se disponibles per a treballar, llevat de:
– Les persones que tenen reconeguda la condició de persona amb discapacitat
amb un grau igual o superior al 65%.
– Les persones que, segons l’organisme encarregat de la gestió de la prestació,
en col·laboració, si escau, amb els serveis socials municipals, i tenint en compte el
criteri d’aquests serveis, no es troben en situació d’incorporar-se al mercat laboral a
curt o mitjà termini.
La disponibilitat per a l’ocupació comporta l’obligació d’estar inscrit com a demandant d’ocupació, de no rebutjar una oferta de feina adequada, d’acord amb el
que estableix la normativa sobre la prestació per desocupació, de no causar baixa
voluntària en un lloc de treball i de no sol·licitar l’excedència voluntària.
4. L’ens gestor pot excloure les obligacions establertes per la lletra e de l’apartat 2,
d’acord amb el que s’estableixi per reglament, en els casos en què ja es disposi de
serveis de suport adequats que no calgui integrar en un pla individualitzat de suport
i activitats.
Article 12. Modificació i revisió de la prestació

1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d’algun dels membres de la unitat
familiar, comporta la disminució o l’augment de la prestació econòmica garantida i
de la prestació complementària d’activació i inserció, mitjançant la revisió corresponent per l’òrgan competent.
2. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revisió
biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels beneficiaris de la
prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revisions que es considerin oportunes.
3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garantida
i de la prestació complementària d’activació i inserció a què fa referència l’apartat
1 té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què s’ha produït el canvi de les circumstàncies que la justifiquen. En el cas que es produeixi una
modificació d’import a la baixa, el titular de la prestació econòmica ha de retornar,
si escau, la quantitat percebuda indegudament des del dia 1 del mes següent al mes
en què s’ha produït la variació. Si la modificació és a l’alça, l’òrgan competent ha
d’abonar, com a endarreriment, les diferències pendents de percebre des del dia 1
del mes següent al mes en què s’ha produït la variació.
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Article 13. Suspensió de la prestació

1. La percepció de la renda garantida de ciutadania se suspèn per qualsevol de
les causes següents:
a) Per l’obtenció d’un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del que
estableix l’article 10.5.
b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d’ingressos econòmics, no salarials,
per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
aplicable en cada moment.
d) Per l’incompliment injustificat dels requeriments de l’òrgan competent per a
la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen existint
els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de la suspensió és
de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l’extinció del dret si continua l’incompliment.
e) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contributiu o
no contributiu, a què la persona tingui dret, des que li fou aprovada la prestació de
la renda garantida de ciutadania.
2. La prestació complementària d’activació i inserció se suspèn per l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 11,
i també per l’incompliment per part del beneficiari del pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què es dicta la resolució de
suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint les circumstàncies que
hi han donat lloc, però en cap cas per un període continuat de més de dotze mesos,
període després del qual s’extingeix la prestació i es pot tornar a sol·licitar.
4. La percepció de la prestació de la renda garantida de ciutadania es reprèn si
desapareixen les circumstàncies que n’han justificat la suspensió. La prestació econòmica es reprèn amb efectes econòmics del dia 1 del mes següent al mes en què els
destinataris l’han sol·licitada.
5. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida de ciutadania pot acordar la suspensió cautelar del pagament de la prestació si té el coneixement fonamentat d’indicis clars de l’existència d’alguna de les causes que estableix l’apartat 1,
referida a la persona titular o a algun dels membres de la unitat familiar mentre
s’instrueix l’expedient de comprovació corresponent, en què s’ha de requerir la documentació al titular. Si el titular no presenta la documentació en el termini establert, la prestació s’entén extingida. La resolució definitiva sobre la suspensió s’ha
d’adoptar en el termini de tres mesos a comptar de la data de la suspensió cautelar.
Si s’han complert tots els tràmits administratius pertinents i el titular ha presentat
la documentació o al·legació necessàries i no es notifica la resolució definitiva en el
termini establert, s’entén que la suspensió s’ha deixat sense efecte. Si es resol de no
suspendre la prestació, sia de manera expressa o tàcita, la persona titular té dret a cobrar les quantitats que ha deixat de percebre durant el temps de la suspensió cautelar.
Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació

1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la
prestació complementària d’activació i inserció s’extingeix per les causes següents:
a) La pèrdua de qualsevol dels requisits que estableix l’article 7 i que cal acreditar per a accedir-hi, inclosa la desaparició de la situació de necessitat que ha motivat
la prestació.
b) L’incompliment de les obligacions regulades per l’article 11.
c) La no comunicació del canvi de qualsevol circumstància personal, familiar o
laboral que comporti la pèrdua del dret a la percepció de la prestació. En aquest cas,
s’ha de retornar la quantitat indegudament percebuda.
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d) L’engany en les dades proporcionades per a acreditar el compliment dels requisits per a accedir a la prestació o mantenir-la.
e) La mort o l’absència no justificada de la persona titular. A aquests efectes,
s’entén per absència la circumstància que impedeix d’alguna manera la localització
dels destinataris un cop exhaurits els procediments de notificació establerts per la
normativa vigent. En els casos de mort o absència del titular per abandonament de
la seva família s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un altre
membre de la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei, i,
en qualsevol cas, s’han de prendre les mesures adequades a fi que la resta dels components no quedin desprotegits.
f) La resolució judicial que comporti la privació de llibertat de la persona titular.
En aquest cas, s’ha de revisar l’expedient per a traspassar-ne la titularitat a un altre
membre la unitat familiar, si compleix els requisits establerts per aquesta llei.
g) El trasllat de la residència habitual a un municipi de fora del territori de Catalunya.
h) La renúncia de la persona titular, sens perjudici que la resta de beneficiaris
puguin sol·licitar la prestació a què poden tenir dret.
2. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres a o b de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de dotze mesos a comptar de la data de l’extinció.
3. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions establertes per les lletres e o f de l’article 11.2, no es pot tornar a sol·licitar la prestació
fins al cap de vint-i-quatre mesos a comptar de la data de l’extinció.
4. En el cas que la prestació s’extingeixi per l’incompliment de les obligacions
establertes per les lletres c o d de l’article 11.2, o per l’engany en l’acreditació dels
requisits, no es pot tornar a sol·licitar la prestació fins al cap de trenta-sis mesos a
comptar de la data de l’extinció.
5. Les prestacions objecte d’aquesta llei es regeixen, en el que aquesta no estableix, pel règim d’infraccions i sancions establert per la llei de serveis socials.
6. Les quantitats percebudes indegudament s’han de reintegrar a l’Administració
pública i el deute contret té la consideració de deute de dret públic.
Article 15. Dades personals

1. Les dades personals que consten en l’expedient administratiu i els informes
necessaris corresponents han d’ésser solament els imprescindibles per a resoldre la
sol·licitud inicial de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i ferne el seguiment.
2. Les administracions públiques han de garantir la confidencialitat de les dades
personals que consten en els expedients instruïts per a resoldre les sol·licituds de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i del dret a la
intimitat.
Article 16. Integració de dades

S’estableixen, tot respectant els requisits de confidencialitat i reserva determinats
per l’ordenament legal vigent, les condicions per a una integració efectiva de dades,
d’acord amb les disposicions següents:
a) Les administracions públiques competents en cada cas han de cedir les dades
de caràcter personal necessàries per a acreditar la residència i la convivència, per a
valorar la situació de necessitat i per a acreditar les altres circumstàncies que siguin
determinants per a accedir a cada prestació i per a mantenir-la, en el marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
b) L’ens o l’òrgan gestor de les prestacions pot facilitar dades de caràcter personal, necessàries per a la gestió dels expedients, a l’Administració tributària, a les en-
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titats gestores de la seguretat social i a altres entitats públiques, amb finalitats fiscals
i de control de les prestacions.
c) S’ha de crear per reglament un fitxer únic de dades personals de totes les prestacions socials de caràcter econòmic, inclosa la renda garantida de ciutadania.
Article 17. Finançament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania

1. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es finança a càrrec del pressupost de la Generalitat, a més de les aportacions econòmiques que puguin fer altres administracions públiques. Per a assegurar la cobertura suficient de la
prestació, els crèdits tenen el caràcter d’ampliables, d’acord amb la legislació vigent.
2. La Generalitat, per mitjà dels departaments competents, s’ha de fer càrrec de:
a) L’abonament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania i
de la prestació complementària d’activació i inserció.
b) Les despeses derivades dels plans individuals d’inserció laboral i d’inclusió
social.
Article 18. Quantia de la prestació econòmica

1. L’import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i el llindar d’ingressos per a percebre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és, quan es tracti d’una
unitat familiar d’un sol membre, del 100% de la quantia de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya.
2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de dos membres, l’import màxim mensual, inclosa la quantitat
corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és del 150% de la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, llevat de quan el titular
de la unitat familiar monoparental compatibilitza la prestació amb el treball a temps
parcial, en què el segon membre percep, inicialment, l’import fixat per l’apartat 3.
3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de més de dos membres, s’incrementa l’import màxim mensual
en cent euros per membre, fins al cinquè membre.
4. La prestació complementària d’activació i inserció té un import mensual de
cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Només tenen dret a
aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir
el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i compleixin les activitats detallades en el
pla de treball. El compliment del pla és avaluable periòdicament i de manera individualitzada.
5. L’import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
no pot excedir en cap cas del 182% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10% d’aquest indicador.
Article 19. Pagament de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania

1. El pagament de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
correspon al departament competent en aquesta matèria. El pagament s’ha de fer en
dotze mensualitats per mitjà d’una transferència bancària a favor del titular o, excepcionalment, d’una tercera persona que legalment el representi o de l’entitat que
atengui el destinatari, quan això pugui assegurar-ne la finalitat.
2. La prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania resta exempta de
tributació en els termes establerts per la normativa fiscal.
Article 20. Acords d’inclusió social i laboral

1. Els titulars de la prestació complementària d’activació i inserció de la renda
garantida de ciutadania han d’acordar i subscriure un acord d’inclusió social o labo1.01.01. Lleis
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ral que defineixi les accions específiques adaptades a les necessitats de cada membre de la unitat familiar per a prevenir el risc o la situació d’exclusió.
2. L’acord s’ha de determinar per a cada persona atenent-ne les característiques,
les necessitats i les possibilitats específiques, i s’ha d’evitar d’incloure-hi actuacions
o mesures innecessàries a fi de fomentar l’autonomia dels beneficiaris.
3. L’acord ha d’incloure mesures socials, formatives, laborals, educatives, de salut o d’habitatge, entre altres. Així mateix, pot comptar amb la participació de les
entitats d’iniciativa social per a desenvolupar-lo.
4. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències en matèria de
formació i ocupació, han d’impulsar i aplicar mesures orientades a afavorir i facilitar la incorporació a l’ocupació de persones o grups que, per llurs característiques,
no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat, especialment
les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
5. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d’inclusió en funció de llurs
competències.
Article 21. Administracions públiques competents

1. L’Administració de la Generalitat és la responsable de la resolució del dret a
la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Poden participar en la
tramitació, la gestió, l’execució i el seguiment dels plans d’inserció laboral i inclusió
social les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
2. La Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de prestacions
socials, és qui té la responsabilitat de resoldre la sol·licitud presentada i, si s’escau,
de pagar la prestació als titulars dels expedients.
3. Les administracions i les organitzacions afectades han d’establir els mecanismes de coordinació oportuns, i també els criteris comuns d’actuació que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquesta llei.
Article 22. Òrgans per a gestionar la renda garantida de ciutadania

1. La recepció de les sol·licituds de les prestacions, l’elaboració i l’acord del pla
d’inserció laboral i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen al servei públic competent en matèria d’ocupació.
2. L’elaboració i l’acord del pla d’inclusió social i l’orientació i el seguiment d’aquest pla corresponen als serveis públics competents en matèria de serveis socials.
3. La gestió econòmica i l’administrativa, entre altres, i la resolució, la suspensió, la retirada i el pagament de la prestació corresponen a l’òrgan corresponent del
departament competent en matèria de prestacions socials que determini el Govern.
4. La gestió de la planificació, l’avaluació i l’orientació es fa per mitjà d’una comissió interdepartamental creada pel Govern.
5. L’òrgan tècnic del departament competent en matèria de prestacions socials
executa els acords de la comissió interdepartamental a què fan referència l’apartat 4
i la disposició transitòria sisena i actua com a òrgan de suport d’aquesta en l’exercici
de les seves funcions de coordinació, de gestió i de seguiment. Aquest òrgan és dotat
d’un equip tècnic de caràcter multidisciplinari amb les funcions següents:
a) Fer el seguiment i la valoració dels plans individuals i de la consecució dels
objectius.
b) Fer el seguiment i la valoració de les polítiques actives i els serveis d’inclusió
oferts als receptors de la prestació.
c) Actuar com a equip responsable de la coordinació i el millorament funcional
de les diferents unitats que intervenen en la prestació.
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Article 23. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania

1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’ha
de crear per decret una comissió de govern de la renda garantida de ciutadania integrada, de manera paritària, per representants de l’Administració de la Generalitat
i per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya,
entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i entitats representatives del món local, amb el vot de qualitat de la persona titular del departament
competent en la matèria. Aquesta comissió s’ha de reunir trimestralment.
2. La comissió duu a terme funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el
funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les següents:
a) Analitzar l’evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els
efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial, per tal d’informar
sobre el procés de generalització amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial.
b) Avaluar el possible efecte crida que s’hagi produït i, si s’escau, constatar que
s’ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda
garantida de ciutadania de persones acabades de censar a Catalunya. Si és així, informar de manera favorable perquè s’ampliï el requisit de residència prèvia fins a un
total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s’habilita el Govern perquè per reglament
pugui ampliar el període de vint-i-quatre mesos de residència legal fins a trenta-sis
mesos, per a tenir dret a la prestació.
c) Avaluar la taxa de cobertura de la prestació sobre el conjunt de la població i la
seva suficiència econòmica.
d) Revisar, a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, el conjunt de
prestacions econòmiques i de serveis existents per tal de portar a terme la necessària
racionalització i simplificació de les prestacions existents, i, si s’escau, fer els informes que consideri pertinents.
Article 24. Coordinació de les actuacions

1. Per a coordinar i racionalitzar totes les actuacions que deriven de l’aplicació
de la renda garantida de ciutadania en l’atenció social primària es poden constituir
organismes de coordinació, d’àmbit municipal, comarcal o regional, la composició i
el funcionament dels quals s’han de fixar per reglament. Aquests organismes han de
disposar de la informació necessària per a gestionar adequadament la coordinació i
per a afavorir la racionalització de la renda garantida de ciutadania en l’àmbit dels
serveis socials d’atenció primària.
2. Les administracions públiques han de facilitar als òrgans de gestió a què fa
referència l’article 22, i altres que es poden determinar per reglament, la informació
necessària a fi que en qualsevol moment es puguin fer les comprovacions que l’òrgan
consideri convenients, per tal de verificar el compliment dels requisits i de les condicions establerts per a rebre la prestació econòmica. Les entitats d’iniciativa social
que fan actuacions de reinserció per mitjà d’un conveni tenen la mateixa obligació.
Article 25. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida de ciutadania poden ésser
presentades pel titular o per una tercera persona que el representi legalment.
2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació
complementària d’activació i inserció, s’ha de signar un compromís de seguir el pla
individual d’inclusió social o d’inserció laboral.
3. Les sol·licituds de prestacions econòmiques només s’han d’acompanyar de la
documentació necessària per a justificar el compliment dels requisits que no hagi estat elaborada per una altra administració pública o que no estigui ja en poder de les
administracions públiques, si bé en aquest cas es pot requerir que es faciliti informació sobre l’expedient, l’actuació o l’arxiu en què es troba la dada o el document.
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4. L’òrgan gestor que tramita la sol·licitud ha de comprovar d’ofici qualsevol de
les dades i demanar la informació que calgui per a tramitar la sol·licitud o revisar el
compliment dels requisits exigits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania.
Aquest òrgan ha de respectar en qualsevol cas el que estableix la legislació relativa
a la protecció de dades de caràcter personal.
Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds

1. L’administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació en el termini de quatre mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre.
2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi
notificat la resolució a la persona interessada, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud.
3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’aplica a la resolució administrativa de
pròrroga a què fa referència l’article 10.2.
4. El dret d’accés a la renda garantida de ciutadania té efectes econòmics des de
la data de presentació de la sol·licitud.
5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d’atorgament
de la prestació econòmica s’ha de proposar i acordar el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social corresponent quan ha estat sol·licitat l’accés a la prestació
complementària d’activació i inserció.
Article 27. Recursos administratius i judicials contra les resolucions

1. El sol·licitant pot interposar recurs d’alçada contra les resolucions d’aprovació,
denegació, modificació, suspensió o extinció de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania. El recurs s’ha de resoldre en el termini de tres mesos. Un
cop vençut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, el recurs es pot
considerar desestimat.
2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment administratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. No inclusió en el sistema de la seguretat
social

Les prestacions econòmiques assistencials establertes per aquesta llei, atesa llur
naturalesa, no formen part del sistema de la seguretat social i no estan incloses en
l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE), núm. 883/2004, del 29 d’abril de 2004, sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social.
Disposició addicional segona. Complementació de les prestacions
econòmiques de protecció social de l’Administració de l’Estat

Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protecció social de l’Administració de l’Estat són complementades per les prestacions que estableix la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
i el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Disposició addicional tercera. Prestacions complementàries

1. Es modifica l’article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i
les prestacions estatals
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals.
»2. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de
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la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei.
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera
de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar
a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la
prestació complementària d’activació i inserció.
»3. Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es
refereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’ingressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta de
requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un complement econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin, per a
equiparar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de ciutadania, inclosa la prestació complementària d’activació i inserció, en les condicions,
circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera de Llei de la
renda garantida de ciutadania.
»4. Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:
»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.»
2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta disposició tenen efectes des del 15 de setembre de 2017.
3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regulades per
aquesta disposició, i, si s’escau, els pagaments corresponents, es fan d’acord amb el
que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Disposició addicional quarta. Dret dels refugiats a la renda garantida de
ciutadania

Per a l’accés dels refugiats al dret a percebre la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania, en compliment de la Convenció sobre l’estatut dels refugiats,
adoptada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i la resta de normatives internacionals reguladores de la condició de refugiat i de beneficiaris de protecció internacional, s’ha
de tenir en compte el que segueix:
a) El requisit de residència legal, continuada i efectiva a Catalunya dels refugiats
s’ha d’acreditar per mitjà de l’empadronament durant el període de temps en què
han estat beneficiaris de programes derivats del compliment de les obligacions de la
Convenció de Ginebra o, en qualsevol cas, durant un període mínim d’un any.
b) Els ingressos econòmics que han percebut els refugiats com a beneficiaris de
programes derivats del compliment de les obligacions de la Convenció de Ginebra
no es tenen en compte per al compliment del requisit d’insuficiència d’ingressos i
recursos durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda
garantida de ciutadania.
c) Les prestacions que estableix aquesta llei resten condicionades al compliment
d’un pla individual d’activitats que, de comú acord amb cada refugiat, és determinat
per l’ajuntament del municipi en què resideix aquesta persona en el moment de sol·
licitar la percepció de la renda garantida de ciutadania, d’acord amb les condicions
generals establertes pel departament competent en matèria de prestacions socials.
Disposició addicional cinquena. Llars amb més d’una unitat familiar

S’han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar més
d’una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. Mentre no es
fa el desplegament reglamentari, l’òrgan de gestió tècnica de la renda garantida de
ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de residència de més d’una
unitat familiar en una mateixa llar.
1.01.01. Lleis

28

BOPC 470
18 de juliol de 2017

Disposició addicional sisena. Informe general d’avaluació

L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar anualment un informe general
d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la
taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
Disposició addicional setena. Informe d’aplicació i efectivitat

El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de
2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la renda garantida de ciutadania
durant els dotze primers mesos de vigència d’aquesta llei.
Disposició addicional vuitena. Convenis amb altres comunitats
autònomes

El Govern, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social i la inserció laboral, i també per a facilitar els projectes vitals de les persones perceptores reals i potencials
de la renda garantida de ciutadania, pot establir convenis amb altres comunitats autònomes que permetin la mobilitat de les persones entre les comunitats respectives
sense la pèrdua del dret a la garantia d’uns recursos mínims, en virtut del principi
de reciprocitat.
Disposició addicional novena. Mesures de desplegament i cobertura

El Govern ha d’analitzar, conjuntament amb les entitats municipalistes representatives del món local, les necessitats econòmiques, tècniques i humanes que es desprenen del ple desplegament d’aquesta llei i ha d’adoptar, de manera consensuada,
les mesures polítiques i pressupostàries, si s’escau, necessàries per cobrir-les.
Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Titulars de la renda mínima d’inserció
regulada per la Llei 10/1997

1. Els titulars dels drets econòmics en aplicació de la Llei 10/1997, del 3 de juliol,
de la renda mínima d’inserció, que estiguin percebent la prestació econòmica que
s’hi regula passen a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici de la facultat de l’administració competent de comprovar el
compliment dels requisits d’accés a la nova renda garantida de ciutadania.
2. Als beneficiaris d’una renda mínima d’inserció no se’ls redueix la quantia que
reben per aquesta prestació amb l’aplicació de la renda garantida de ciutadania, sempre que continuïn complint els requisits per a rebre-la.
Disposició transitòria segona. Termini i efectes

El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de cinc mesos. La resolució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania té efectes des del 15 de setembre de 2017.
Disposició transitòria tercera. Desplegament i quantia de la prestació

1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania
s’han de desplegar de manera gradual, entre la data d’entrada en vigor d’aquesta llei
i fins a la plena implantació l’1 d’abril de 2020. El requisit de carència d’ingressos
inferior és d’entre el 85% del principi (15 de setembre de 2017) i el 100% de l’indicador de renda de suficiència al final d’aquest període.
2. Per a cadascun dels períodes que s’indiquen a la taula següent són aplicables
el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s’hi estableix, en funció de la
persona o persones que formen part de la unitat familiar i sempre en les quanties
que es derivin del tant per cent de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
vigent en cada moment:
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Membres
unitat
familiar

2017, 15 de

2018, 15 de

2019, 15 de

2020,

setembre

setembre

setembre

1 d’abril

Import % Irsc

Import % Irsc

Import % Irsc

Import % Irsc

1 adult

564

85%

604

91%

644

97%

664

100%

2 adult

836

126%

896

135%

956

144%

996

150%

3

911

137%

971

146%

1.031

155%

1.096

165%

4

986

148%

1.046

157%

1.106

166%

1.196

180%

5

1.061

160%

1.121

169%

1.181

178%

1.208

182%

Disposició transitòria quarta. Compatibilitats

1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix amb la generalització de la complementarietat amb totes les rendes derivades de contractes a
temps parcial per a totes les persones que no disposin d’una quantitat d’ingressos,
rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord amb l’import corresponent de la renda garantida
de ciutadania. A aquestes persones se’ls complementen els ingressos fins arribar a
aquest import.
2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda garantida de
ciutadania és compatible amb les rendes del treball a temps parcial en els casos següents:
a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes
del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera. També inicialment, la segona persona de la unitat familiar només té
dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l’import fixat per a la tercera persona
en la taula de la disposició transitòria tercera, és a dir, entre 75 i 100 euros mensuals,
d’acord amb el desplegament previst.
b) Persones que fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei siguin beneficiàries
de la renda mínima d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes de
treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En aquest cas, l’import de la
prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes
del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera.
c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte de
treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l’import corresponent de la
renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda
garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera,
inicialment durant sis mesos.
3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades
de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
Disposició transitòria cinquena. Sol·licituds de la renda mínima
d’inserció pendents de resolució o suspeses

Les sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la
renda mínima d’inserció, que es trobin pendents de resolució o suspeses en la data
d’entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de protecció que estableix la present llei.
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Disposició transitòria sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i de l’òrgan tècnic

Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència l’article 22.4 i l’òrgan a què fa referència l’article 22.5, les funcions d’aquesta comissió
i d’aquest òrgan s’atribueixen a la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i a l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció establerts per la Llei
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Disposició transitòria setena. Absències justificades

Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absències
justificades, a l’efecte de l’aplicació del que estableix l’article 7.1.c, les que estableix
la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb les
excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei.
Disposicions finals
Disposició final primera. Desplegament reglamentari

El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, ha
d’iniciar els tràmits del desplegament reglamentari.
Disposició final segona. Partida pressupostària

1. El Govern ha d’incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat
la partida pressupostària necessària per a garantir l’efectivitat d’aquesta llei.
2. La Llei de pressupostos de la Generalitat ha de fixar anualment la quantia de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el 15 de setembre de 2017.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 743/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Parc Natural
del Montseny
250-00930/11
ADOPCIÓ
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 05.07.2017, DSPC-C 482

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 5 de
juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny (tram.
250-00930/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 59240) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59247).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en els pròxims mesos, un
projecte de decret d’ampliació del Parc Natural del Montseny.
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2. El Parlament de Catalunya mostra el seu ferm compromís amb la protecció
del Parc Natural del Montseny, dels seus valors naturals i del seu patrimoni cultural
i paisatgístic.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar coordinadament amb la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, els propietaris forestals i les organitzacions de defensa i protecció de l’espai
natural del Montseny, per tal d’assolir un ampli consens, tant des del punt de vista
social com institucional.
b) Sotmetre a avaluació ambiental el Pla especial de protecció del Montseny
aprovat el 2008 i tornar-lo a tramitar amb totes les garanties jurídiques, procedimentals i de participació ciutadana per tal de tenir l’aprovació inicial abans d’un any.
c) Vetllar per tal que l’atorgament de llicències d’obres, edificació, parcel·lació,
reforma, rehabilitació o enderrocament, i també la instal·lació o ampliació d’activitats o usos, respectin els valors que preveu el Pla especial de protecció del Montseny.
d) Notificar el contingut d’aquesta resolució als ajuntaments i els consells comarcals del Parc Natural del Montseny, a la Diputació de Barcelona, a la Diputació de
Girona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, Germà Bel Queralt

Resolució 744/XI del Parlament de Catalunya, sobre la realització
d’actuacions científiques, legislatives i jurídiques per a mobilitzar els
sediments retinguts als embassaments de la conca de l’Ebre
250-00939/11
ADOPCIÓ
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 05.07.2017, DSPC-C 482

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 5 de
juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la realització
d’actuacions científiques, legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de Mequinensa
i Riba-roja d’Ebre (tram. 250-00939/11), presentada pel Grup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamentari de Junts pel
Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat, a partir del consens, el diàleg
i la pluralitat, d’aportar fonaments per tal que el Pla de gestió integral dels sediments
de la conca de l’Ebre sigui redactat durant el 2017 i tingui un contingut consistent.
Així mateix, manifesta la voluntat de vetllar per tal que aquest pla sigui incorporat, com a tema rellevant i específic, tant en la revisió del Pla hidrològic de la conca
de l’Ebre (2021-2027) com en l’establiment de les necessitats del Pla de gestió de
la Xarxa Natura 2000 del delta de l’Ebre. D’aquesta manera, els objectius i les mesures d’aquesta planificació s’han d’adequar a les directives ambientals de la Unió
Europea (la Directiva marc d’aigües, la Directiva d’hàbitats i la Directiva d’ocells) i
s’han d’incorporar al Pla integral de protecció del delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en
el qual participen el Govern espanyol i la Generalitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, abans del 2 d’octubre de
2017 i de manera executiva, una comissió política i tècnica sobre els sediments a la
conca de l’Ebre, especialment pel que fa a la part d’aquesta conca situada en el ter1.10. Acords i resolucions
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ritori de Catalunya, com les preses de Riba-Roja d’Ebre i Flix. Aquesta comissió ha
d’estar oberta al seguiment i la participació dels moviments socials que treballen en
aquest tema i ha de sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que s’executi
una inspecció independent de tots els mecanismes –especialment els desguassos de
fons, a les preses on n’hi hagi– de les preses de Mequinensa, Riba-Roja d’Ebre i Flix
abans del 31 de desembre de 2017. En cas que estiguin en mal estat, s’ha d’exigir que
se’n faci immediatament el manteniment d’acord amb el que estableix la llei. Si la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no encarrega aquesta inspecció independent, el
Govern ha de presentar una denúncia, durant el gener del 2018, per la gestió negligent d’aquestes preses i ha d’exigir responsabilitats als subjectes que en puguin tenir.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern i la comissió de treball sobre els
sediments a procurar que es revisin, abans del 31 de desembre de 2017, els protocols
d’actuació de la gestió de les preses i les autoritzacions ambientals integrades: autorització ambiental integrada (Llei de l’Estat 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació) i l’avaluació d’impacte ambiental (Llei de l’Estat 21/2013,
d’avaluació ambiental), i també, que es revisi l’impacte ambiental de les preses, tenint en compte les dinàmiques creixents de subsidència i regressió al delta de l’Ebre
i les causes i els efectes globals del canvi climàtic, per tal de sustentar legalment la
necessitat d’alliberar els sediments retinguts als embassaments.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern i la comissió de treball sobre els
sediments a procurar que s’impulsi, abans del 31 de desembre de 2017, l’inici dels
expedients de revisió de les concessions de les centrals hidroelèctriques situades a
Mequinensa, Riba-roja d’Ebre i Flix, en la revisió de les quals s’han d’imposar noves condicions ambientals en la gestió de l’aprofitament dels recursos hídrics per a
millorar el traspàs dels sediments riu avall, tenint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i resiliència de la plana deltaica.
5. El Parlament de Catalunya acorda d’organitzar una sessió monogràfica de la
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre els sediments de l’Ebre abans de
finalitzar el 2017.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern i la comissió de treball sobre els
sediments a vetllar perquè, en el marc del Pla de gestió integral dels sediments de la
conca de l’Ebre, s’encarreguin estudis complementaris que analitzin en profunditat
la composició dels sediments dels embassaments de Mequinensa, Riba-Roja d’Ebre
i Flix, i, quan calgui, s’utilitzin sistemes mecànics adequats per a anar removent els
sediments que estan en bon estat i que no mou el corrent de l’aigua (sense alterar
cap zona d’alt valor ambiental com, per exemple, el Matarranya, l’aiguabarreig Segre-Cinca o les illes i riberes de l’Ebre, com la Reserva de Sebes, totes elles zones
protegides com a plans d’espais d’interès natural o com a zones d’especial protecció
per als ocells, o bé per la Xarxa Natura 2000, entre altres instruments de protecció).
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport als estudis i les actuacions sobre els sediments que han fet, fan i pretenen fer l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i les universitats als embassaments de Riba-Roja d’Ebre, Mequinensa i Flix, i també l’insta
a aplicar els dits estudis i, seguint el cronograma de la Universitat Politècnica de
Catalunya, les propostes que aquesta universitat fa d’actuacions múltiples i de poc
impacte ambiental per a contenir la mar davant del Delta.
8. El Parlament de Catalunya insta les institucions competents a redactar un projecte, durant el 2017, per a descontaminar la zona de la indústria química de Sabiñánigo
(Aragó), i insta el Departament de Territori i Sostenibilitat i el comitè d’experts creat
expressament a enllestir el pla de descontaminació dels terrenys industrials de Flix
i d’altres terrenys situats fora del perímetre industrial abans del 31 de juliol de 2017.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Trametre aquesta resolució al president de la Comissió Europea, al president
del Govern de l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri d’Agricultura, Alimenta33
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ció i Medi Ambient i al Servei de Costes de Tarragona del mateix Ministeri, als presidents i als departaments de medi ambient de les comunitats autònomes de la conca
de l’Ebre, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, a la Delegació del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, al Parc Natural del Delta de l’Ebre, a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a les comunitats de regants de l’esquerra i de
la dreta de l’Ebre i al moviment ciutadà de la Campanya pels Sediments perquè en
tinguin coneixement i produeixi l’efecte pertinent.
b) Trametre aquesta resolució als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat i als eurodiputats de les comunitats autònomes de la conca
hidrogràfica de l’Ebre.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, Germà Bel Queralt

Resolució 745/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gasificació
dels residus a les plantes de tractament de purins
250-00941/11
ADOPCIÓ
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 05.07.2017, DSPC-C 482

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 5 de
juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la gasificació dels
residus a les plantes de tractament de purins (tram. 250-00941/11), presentada pel
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59246).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no autoritzar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació,
de residus municipals o industrials o dels combustibles derivats dels residus (CDR).
Cada sector productiu ha de gestionar els seus propis residus per a convertir-los en
recursos materials.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, Germà Bel Queralt

Resolució 746/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de la
instal·lació de comptadors intel·ligents
250-01016/11
ADOPCIÓ
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 14, 05.07.2017, DSPC-C 482

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 5 de
juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la regulació de
la instal·lació de comptadors intel·ligents (tram. 250-01016/11), presentada pel Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parla1.10. Acords i resolucions
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mentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63053).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant
el Govern de l’Estat perquè es paralitzi preventivament i amb caràcter immediat i
indefinit la instal·lació obligada dels nous comptadors telegestionables, pels motius
següents:
a) L’incompliment per part del Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del
25 d’octubre, que fixa l’objectiu del 20% d’eficiència energètica per al 2020.
b) L’incompliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades respecte a les dades obtingudes amb els comptadors intel·ligents.
c) L’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de
precaució en la instal·lació dels nous comptadors, fins que no es facin estudis concloents sobre la repercussió que tenen sobre la salut.
d) La necessitat de donar resposta al malestar d’un gran nombre de ciutadans i
les sol·licituds de nombroses entitats a favor de la paralització immediata de la imposició per part de l’Administració dels nous comptadors telegestionables fins que
Endesa no compleixi la normativa sobre lliure competència.
e) El fet que, en l’actual procés de desplegament dels nous comptadors, no es
garanteixi que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, ni la
compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el dret dels ciutadans a
oposar-se a la instal·lació dels comptadors telegestionables i a sol·licitar a les empreses la restitució del comptador antic, especialment en el cas que s’hagi fet el canvi
de comptador sense llur consentiment i sense haver estat informats adequadament.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la Resolució 1815, del 27
de maig de 2011, del Consell d’Europa, sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i llurs efectes en el medi, per mitjà de les actuacions següents:
a) Iniciar la modificació de la Llei 20/2009, del 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tal d’incloure-hi l’obligatorietat d’un informe
preceptiu i vinculant sobre la contaminació electromagnètica.
b) Demanar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat que s’ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, tal com ho fa amb la contaminació acústica,
la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar la població, amb caràcter d’urgència, sobre els acords d’aquesta resolució per mitjà d’una campanya
informativa.
5. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a fer que els Mossos d’Esquadra, de manera coordinada amb les policies locals, atenguin les demandes ciutadanes relatives a la possible comissió d’activitats delictives en la instal·lació
dels nous comptadors i a altres fets relacionats, i que continuïn donant suport i assessorament als ciutadans en la denúncia250 dels fets, tenint una cura especial en els
casos en què hi hagi involucrades persones grans que viuen soles.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar i comunicar les actuacions derivades d’aquesta resolució a totes les administracions implicades, i a establir canals de comunicació amb les organitzacions socials promotores de la proposta: la Plataforma Stop Comptadors, la Federació d’Associacions de Veïns del Baix
Llobregat (Favbaix), la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), l’Associació d’Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica (Afifac),
l’Associació de Disminuïts, l’Associació Adamujer, el Sindicat Independent i Pro1.10. Acords i resolucions
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fessional de Correus i Telègrafs (Sipcte), l’Observatori de Salut Ambiental (OSA),
l’Associació de Veïns Gaudeix Mas Costa, l’Associació de Veïns Centre Vila, l’Associació de Veïns La Florida i els particulars adherits a la Plataforma. Així mateix,
l’insta a informar-ne la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant
el Govern de l’Estat perquè demani a les empreses subministradores d’electricitat,
aigua i gas que presentin, en un termini de sis mesos, un projecte que inclogui la
documentació següent:
a) Una planificació de posada en pràctica real i consensuada amb els agents socials dels nous comptadors.
b) Un estudi sobre els possibles efectes d’una exposició continuada als comptadors i tots els sistemes necessaris per a desplegar-los i posar-los en marxa que aporti
garanties que no produiran immissions electromagnètiques o interferències per a
tota la xarxa elèctrica dels habitatges que puguin posar en perill la salut de les persones.
c) La justificació de com es complirà la garantia de lliure elecció de la instal·lació
del comptador per part dels clients finals.
d) La justificació del compliment de la Directiva 2012/27/UE.
e) La justificació del compliment de tota la legislació referent a la protecció de
les dades obtingudes amb els comptadors intel·ligents.
f) La garantia que els sistemes de mesura facilitaran informació sobre l’hora
exacta d’utilització i els beneficis per als clients finals.
g) La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades
i a la privadesa dels clients finals.
h) Les garanties establertes perquè els comptadors intel·ligents es puguin emprar com a complement per a l’autoconsum, puguin donar compte de l’electricitat
abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final i garanteixin la interoperabilitat, és a dir, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica en un mercat de lliure
competència.
i) Les garanties sobre l’accés a la informació de l’emplaçament de les antenes i
els concentradors i del fet que es facin mesuraments trimestrals de nivells de camps
electromagnètics com a fruit de la posada en marxa obligatòria d’aquests dispositius.
8. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Salut, prenent com a base
el principi de precaució que recull la Llei de l’Estat 33/2011, general de salut pública, i tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre les quals la hiperelectrosensibilitat), a fer les actuacions
següents:
a) Elaborar els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per
a avaluar si la utilització de comptadors intel·ligents imposada per l’Administració
comporta cap risc per a la salut de les persones, especialment de col·lectius sensibles
com la població infantil i juvenil i les dones embarassades.
b) Aplicar el principi Alara (As low as reasonably achievable), segons el qual
el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en
compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
c) Propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents que ofereixin la possibilitat de
tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i sense afectació a la salut de les persones, prenent com a base la Resolució 1815 del Consell d’Europa, en el cas que la informació científica disponible confirmi que l’exposició
a camps electromagnètics de baixa intensitat té conseqüències negatives per a la salut.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una taula de seguiment i
estudi dels impactes sobre la salut i la privacitat del desplegament obligatori dels
comptadors intel·ligents, formada pels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat i de Salut, entitats veïnals, entitats
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municipalistes, universitats catalanes i les organitzacions socials promotores de la
proposta.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure els canvis legislatius
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 del Consell d’Europa i a
revisar aquesta resolució en estudis posteriors i proposar nous valors per a protegir
i defensar la salut dels ciutadans de Catalunya, en el cas que la informació científica
disponible confirmi que l’exposició a camps electromagnètics de baixa intensitat té
conseqüències negatives per a la salut.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, Germà Bel Queralt

Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,
corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
256-00025/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 11, 06.07.2017, DSPC-C 999

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 8 de juny
i 6 de juliol de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010,
el 2011 i el 2012 (tram. 256-00025/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el
2011 i el 2012.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012.
b) Estudiar accions legals contra Deloitte, SL, pels seus serveis d’auditoria externa del 2012 analitzats en aquest informe, davant l’evidència que aquests serveis
eren insuficients.
c) Fer, per mitjà de la Intervenció General, la supervisió i el control de les tasques dutes a terme per empreses d’auditoria externa.
d) Corregir les deficiències i irregularitats detectades en el funcionament de Barnaclínic en el menor temps possible, i dur a terme totes les accions necessàries per
a substituir Barnaclínic per una nova entitat amb una estructura i una naturalesa jurídica compatibles, inequívocament, amb la legislació vigent.
3. El Parlament de Catalunya ha de vetllar perquè el ple de la Sindicatura de
Comptes faci les accions necessàries per a perseguir les actuacions que són perseguibles administrativament o jurídicament.
4. El Parlament de Catalunya sol·licita a la Sindicatura de Comptes que elabori
els informes de fiscalització sobre l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona dels
exercicis del 2013, el 2014, el 2015 i el 2016.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 748/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al
2013
256-00026/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 11, 06.07.2017, DSPC-C 999

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 8 de juny
i 6 de juliol de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013 (tram. 256-00026/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els
encàrrecs de gestió, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de gestió, corresponent al 2013.
b) Elaborar un registre d’encàrrecs a tots els departaments del Govern, inclòs el
Departament de la Presidència.
c) Establir un protocol de justificació de tots els encàrrecs de gestió a tots els departaments del Govern, d’acord amb l’article 11 de la Llei de règim jurídic del sector
públic, amb els límits que estableix l’article 4.1 del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, i la jurisprudència europea respecte als contractes de mitjans propis o serveis tècnics (in house providing).
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la
Comissió, Oriol Amat i Salas

1.10. Acords i resolucions
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 65024; 65072;
65112; 65364; 65365).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 19.07.2017 al
24.07.2017).
Finiment del termini: 25.07.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de
Solsona
250-01053/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66016 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66016)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació, supressió i addició

2. Insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb les entitats religioses , i dins del marc d’aconfessionalitat, per a garantir que no es portin a terme
actes que comportin rebuig o menyspreu públic de persones per causa de l’orientació sexual i que no s’emetin expressions vexatòries amb connotacions contràries al
compliment de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.

3.01.01. Projectes de llei
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Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de
trucades 061
250-01054/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66018 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 14.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66018)

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

1) Encarregar a la Inspecció de Treball una inspecció de manera urgent de les
condicions de treball del servei d’atenció telefònica del 061, analitzant la situació
de les condicions laborals, valorant tots els incompliments, especialment l’abús dels
contractes eventuals per circumstàncies de la producció.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

3) En funció de la qualificació dels possibles incompliments a l’informe presen·
tat, la rescissió de l’adjudicació del servei a l’actual empresa adjudicatària, Ferrovial,
si es detecten incompliments en la inspecció i avaluació encarregades o, en qualsevol cas, la no renovació.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

4) L’elaboració d’un plec de condicions per a la renovació del servei que garanteixin no només la seva qualitat sinó també la qualitat dels llocs de treball que se’n
derivin, i la presentació a la comissió corresponent del Parlament d’aquest plec de
condicions abans de la seva signatura.

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de
l’Hospitalet de Llobregat
250-01058/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65837 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65837)

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

1. Mantenir la presència dels Mossos d’Esquadra en els anomenats «Blocs de la
Florida» per fer front als problemes de convivència, seguretat i de venda de droga
que tenen lloc a la zona.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Que, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es seguei·
xi desenvolupant el Pla d’Enfortiment social i associatiu al barri de la Florida de
l’Hospitalet de Llobregat.

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 14.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65842)

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

4. Publicació anual, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’un índex
de preus de venda i lloguers màxims recomanables en les zones de major demanda
d’habitatge, en funció de característiques com l’etiqueta energètica i la cèdula d’habitabilitat i la qualitat dels habitatges.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 5

5. Crear una secció al portal web de l’Agència de l’Habitatge on es puguin consultar públicament l’informe i l’etiqueta esmentades, l’etiqueta energètica, i els preus
màxims recomanats de venda o lloguer dels habitatges, a través de l’adreça o la referència cadastral.

Proposta de resolució sobre els protocols per a fer front a possibles
casos de transfòbia en hospitals
250-01069/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 66023 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 14.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66023)

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

1. Desenvolupar el nou model d’atenció a la salut de les persones trans, en col·
laboració amb professionals, societats científiques i la plataforma Trans*Forma la
salut, de forma integral, amb visió inclusiva, no patologitzant i de participació en
l’àmbit comunitari. En el marc d’aquest Model, elaborar el protocol clínic que esta·
bleix la manera d’actuar de les unitats que atenen a persones trans, fent referència
als tractaments hormonals, als criteris d’accés a la cirurgia, a la disponibilitat de
suport psicològic individual i/o grupal, entre d’altres.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

3. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, sobre si el Govern de la Generalitat té constància de
casos similars en els darrers mesos i, en cas afirmatiu, on i quan s’han produït i la
resposta donada en aquest sentit per part del Govern i dels respectius hospitals.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers
Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els motius
i les circumstàncies del cessament del conseller d’Empresa i
Coneixement
354-00184/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 64761).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2017.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Relacions amb
l’Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè
expliqui el projecte «Visió Justícia: sistema d’avaluació i millora
contínua»
356-00705/11
SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC (reg. 63217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.07.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre
la situació dels centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2 després del
tancament de la presó Model
356-00706/11
SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC (reg. 63226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 13.07.2017.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora
Urbana davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge perquè informi sobre l’estat dels edificis del barri de
Centcelles, de Constantí
356-00718/11
SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC (reg. 64090).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 14.07.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies perquè presenti l’Informe econòmic i social ACRA
2016
356-00719/11
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS, Noemí de la Calle Sifré, del GP
Cs, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Marta Ribas Frías, del GP CSP, Fernando
Sánchez Costa, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 64248).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 14.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Baiget i Cantons davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius i les
circumstàncies exposats pel president de la Generalitat amb motiu
del seu cessament com a conseller d’Empresa i Coneixement
356-00722/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 64760).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè exposi els fonaments, les valoracions
i les causes de les declaracions del major dels Mossos d’Esquadra
amb relació als efectius del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00725/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 65073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2017.
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BOPC 470
18 de juliol de 2017

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració
Local de Catalunya davant la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’activitat
del Consell
356-00727/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 65637).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 14.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de José María Gimeno Feliu, catedràtic
de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, davant la
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del
text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció
de les municipalitzacions
356-00729/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 65663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 14.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Pascual Sala Sánchez, expresident
del Tribunal Constitucional i soci consultor de Roca Junyent, davant
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del
text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció
de les municipalitzacions
356-00730/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 65664).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 14.07.2017.
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BOPC 470
18 de juliol de 2017

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Quintero Olivares,
catedràtic de dret penal de la Universitat Rovira i Virgili, davant la
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent del
text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció
de les municipalitzacions
356-00731/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 65665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 14.07.2017.

Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua,
davant la Comissió de Cultura perquè presenti el Protocol de
Donostia
356-00732/11
SOL·LICITUD

Presentació: Teresa Vallverdú Albornà, del GP JS (reg. 65692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.07.2017.
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