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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer,
del Consell de Garanties Estatutàries
202-00034/13
ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA
Reg. 43556; 44048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS
PER CATALUNYA (REG. 43556)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament,
presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de reforma de
la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (tram. 20200034/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per
Catalunya
D’addició d’una nova disposició final

«Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.»
Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica
Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 44048)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents
del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del
Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00034/13).
Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.
Text alternatiu a la Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00034/13)
Exposició de motius

El Consell de Garanties Estatutàries va ser creat per l’article 76 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i el seu article 77 estableix que el Parlament en regularà per
3.01.02. Proposicions de llei
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llei la composició i l’estatut dels seus membres, entre d’altres matèries. És la institució de la Generalitat que vetlla perquè les disposicions normatives de la Generalitat
s’adeqüin a l’Estatut i a la Constitució, en els termes que estableixen l’article 76 de
l’Estatut i de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.
També correspon al Consell dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos d’inconstitucionalitat, conflictes de competència
i recursos en defensa de l’autonomia local.
La referida Llei 2/2009 als efectes de la modificació que es proposa establia, a
més d’una durada del càrrec de nou anys, la regla de la renovació dels nou consellers que l’integren per terços i cada tres anys. La renovació parcial i periòdica dels
membres del màxim òrgan jurídic consultiu de la Generalitat constitueix un element
essencial de la seva independència i funcionament regular, ja que garanteix la seva
continuïtat sense canvis abruptes en la seva composició, evita el reflex exorbitant de
la majoria parlamentària existent en una determinada conjuntura, i permet ajustar la
institució a l’evolució social, política i de la cultura jurídica.
Cal, també, reforçar aquells elements que han d’assegurar la independència dels
membres del Consell, així com l’accés igualitari de possibles candidats. Amb aquest
efecte, es proposen en aquesta llei elements més garantistes a l’hora de la designació dels membres, del procés de selecció de les candidatures i de la finalització del
seu mandat.
El fet que el Parlament de Catalunya, en el passat més recent, no hagi procedit a
fer puntualment les propostes de designació de membres del Consell de Garanties
Estatutàries en els terminis legalment establerts ha provocat una notable disfunció,
contravenint la voluntat expressada pel legislador, pel fet d’allargar els mandats per
les pròrrogues produïdes i de descompassar la renovació entre els nomenaments que
corresponen al Parlament i els que correspon al Govern.
Per tal de fer possible el restabliment de la dinàmica de renovació dels consellers
del Consell de Garanties Estatutàries, aquesta proposició de llei estableix una reducció del mandat dels consellers, que passa de nou a sis anys, establint a tals efectes
un règim transitori pel que fa als consellers de designació pel Parlament, així com un
sistema transitori de renovació dels consellers de designació governamental, per acabar assentant la periodicitat en les renovacions dels consellers regulada per la nova
redacció de l’article tercer.
II

En concret, aquesta proposició de llei es divideix en quatre articles, una disposició transitòria i dues disposicions finals que modifiquen l’actual llei 2/2009, del 12
de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.
L’article primer de la proposició de llei regula la composició del Consell i la designació dels membres, establint el següent: (i) el número de membres, que són nou,
i els requisits essencials; (ii) regula que sis dels membres són escollits a proposta del
Parlament i tres a proposta del Govern; (iii) regula la idoneïtat dels candidats i el
procés de selecció i votació; (iv) regula que un dels membres designats pel Govern
és, primer, proposat pel Consell de Governs Locals; (v) regula que el període màxim
de mandat és de sis anys; (vi) i regula que els membres del Consell designats pel
Parlament seran renovats per meitats cada tres anys, dos anys en el cas dels membres designats pel Govern.
L’article segon de la proposició de llei especifica les situacions que comporten la
pèrdua de la condició de membre del Consell, entre les quals s’incorpora la pèrdua
del veïnatge administratiu català i la pèrdua de la residència efectiva a Catalunya.
L’article tercer incorpora una Disposició Transitòria de la Llei 2/2009 que regula
el següent: (i) fixa un termini màxim de dos mesos per a la designació dels consellers del Consell i la seva proposició al President de la Generalitat, un cop s’aprovi
la present llei; (ii) estableix que, abans de finalitzar el mandat de sis anys dels con3.01.02. Proposicions de llei
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sellers, es procedirà a un sorteig per establir quins dels tres veuran allargat el seu
mandat tres anys més; i (iii) ajusta la renovació parcial dels consellers designats a
proposta del govern.
L’article quart addiciona a l’article 4 de la llei 2/2002 un article 4 bis que fixa els
límits posteriors a la finalització del mandat.
La disposició addicional estableix la quantia de la retribució dels membres del
Consell.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposició de llei
Article primer. Modificació de l’article 3 de la Llei 2/2009, del Consell de
Garanties Estatutàries.

«Article 3. Composició del Consell i designació dels membres
1. El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han
d’ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d’experiència professional, han de gaudir de la condició política de català o catalana
i estar en ple ús dels drets civils i polítics i tenir residència efectiva a Catalunya.
2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats pel president
o presidenta de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada per
majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta del Govern.
3. El Parlament de Catalunya, mitjançant acord de la comissió competent, publicarà, almenys, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
del Parlament i a la seva pàgina web l’inici del procediment i la convocatòria a la
presentació de les candidatures als sis membres del Consell de Garanties Estatutàries de designació parlamentària.
a) El termini mínim per a la possible presentació de candidatures no serà inferior
a vint dies hàbils.
b) En particular, els candidats hauran de ser persones idònies. Són idonis els qui
reuneixen l’honorabilitat i les competències professionals establertes en la present
llei. Es considera que no concorre l’honorabilitat en els qui hagin estat:
1. Condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, fins que s’hagi
complert la condemna.
2. Condemnats per sentència ferma, mentre els antecedents penals no siguin cancel·lats.
3. Els inhabilitats o suspesos per a ocupació o càrrec públic, durant el temps que
duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal o administrativa.
4. Els sancionats per la comissió d’una infracció molt greu d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, durant el període que fixi la resolució sancionadora.
c) Els candidats hauran d’estar del ple ús de llurs drets civils i polítics i complir les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir
el càrrec, haver de comptar amb més de quinze anys d’experiència jurídica efectiva
en funcions anàlogues a les del Consell de Garanties Estatutàries i no haver patit en
cap cas una sanció de naturalesa penal. Els elegits han de tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
d) Un cop conclòs el termini per a la presentació de candidatures, la comissió parlamentària competent haurà de resoldre l’exclusió de les candidatures de
tots aquells ciutadans que no hagin acreditat el compliment dels requisits previstos
en aquest article i elaborar una llista de tots els candidats admesos, havent de constar els mateixos numerats en ordre de preferència per a designar-los com a membres
del Consell de Garanties Estatutàries. La llista haurà d’esser aprovada a la comissió
competent per majoria de dues terceres parts dels vots.
3.01.02. Proposicions de llei
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e) La comissió parlamentària competent haurà de substanciar la compareixença
dels sis candidats amb major preferència i elevarà al Ple una llista reduïda de sis
candidats.
f) El Ple pot decidir el nomenament de qualsevol dels sis candidats proposats
si, en una primera votació en la que cada diputat haurà d’escriure un sol nom a la
papereta de entre els sis candidats, algun dels candidats obté el recolzament d’una
majoria de dues terceres parts dels vots. Si en aquesta primera votació cap dels candidats obté el recolzament d’una majoria de dues terceres parts, aquells dos candidats que més recolzament haguessin obtingut en la primera votació es sotmetran a
una nova votació en la que s’utilitzarà el mateix procediment que a la primera, essent triat aquell candidat que obtingui el major recolzament, sempre i quan el mateix
superi una majoria de dues terceres parts.
g) En cas que el Ple no pogués nomenar cap dels candidats com a membres del
Consell de Garanties Estatutàries segons el previst a l’apartat anterior, el procediment de nomenament continuarà amb els subsegüents candidats en l’ordre previst a
la llista aprovada per la comissió competent i així successivament fins que de conformitat amb el previst en els apartats anteriors fos possible el corresponent nomenament o que s’exhaureixin els candidats previstos a la llista aprovada per la comissió.
En aquest últim cas, el procediment de nomenament s’haurà d’iniciar amb una nova
convocatòria de candidats.
h) Els membres del Consell de Garanties Estatutàries nomenats pel Parlament
hauran de prendre possessió del càrrec en el termini d’una setmana des de la data
de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
i) Tots els actes i resolucions dictades i els documents del procediment seran públics i lliurement accessibles.
4. Un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern ho és d’entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals.
5. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un període de sis anys, i no poden ésser reelegits.
6. Es membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Parlament es
renovaran per meitats, cada tres anys. Els membres designats pel Govern seran renovats, un a un, cada dos anys.»
Article segon. Modificació del punt 1 de l’article 4 de la llei 2/2009,
del Consell de Garanties Estatutàries.

«Article 4. Pèrdua de la condició de membre del Consell
1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries perden la seva condició a
causa de:
a) Mort
b) Renúncia.
c) Extinció del mandat.
d) Pèrdua de la condició política de catalans.
e) Pèrdua del veïnatge administratiu català.
f) Pèrdua de la residència efectiva a Catalunya.
g) Incapacitat declarada per decisió judicial.
h) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial
ferma.
i) Incompatibilitat sobrevinguda, excepte que es cessi en el càrrec o activitat
incompatible, d’acord amb el que estableix l’article 12.3.
Article tercer. Addició d’una nova Disposició Transitòria de la Llei
2/2009, del Consell de Garanties Estatutàries.

«Disposició Transitòria Cinquena. Designació i renovacions dels membres del
Consell de Garanties Estatutàries a resultes de la modificació de la Llei 2/2009:

3.01.02. Proposicions de llei
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1. Dins del període de dos mesos posteriors a l’entrada en vigor de la present llei
el Parlament i el Govern han de designar els consellers del Consell de Garanties Estatutàries que corresponen de conformitat amb l’article 3 de la llei 2/2009 i proposar-ne el seu nomenament al President de la Generalitat.
2. Abans de finalitzar el mandat de sis anys des de la presa de possessió dels consellers designats pel Parlament, s’ha de procedir a un sorteig, per a establir quins
tres d’ells veuran allargat el seu mandat, excepcionalment, tres anys més per ajustar
la renovació de l’ens a allò que disposa l’article tercer.
3. Atès que entre els membres del Consell de Garanties Estatutàries de designació del Govern n’hi ha dos que en el moment de l’entrada en vigor de la present tenen mandat vigent, respectivament, fins el 2026 i el 2028, la renovació parcial dels
consellers designats a proposta governamental, als efectes de donar compliment a
les previsions de l’article 3.5 de llei 2/2009, s’ajustarà als criteris següents:
a. El Govern no ha de fer cap designació l’any 2024;
b. El Govern ha de designar l’any 2026 un conseller per cobrir la vacant del
membre que fineix el mandat.
c. El Govern ha de designar l’any 2028 dos consellers per cobrir les vacants del
membres que fineixen els mandats iniciats en un cas el 2019 i en l’altre el 2022.
d. En la primera reunió del Consell de Garanties Estatutàries posterior a la renovació dels membres esdevinguda d’acord amb la lletra c) s’ha de procedir a un
sorteig entre els dos consellers nomenats a proposta del Govern per determinar el
que finirà el seu mandat dos anys després del seu nomenament. Aquest conseller
podrà ser reelegit, excepcionalment, per a un segon mandat de la durada ordinària
prevista en la llei.»
Article quart. Addició de l’article 4 bis de la Llei 2/2009, del Consell
de Garanties Estatutàries

«Article 4 bis. Finalització del mandat
1. Quan els membres del Consell de Garanties Estatutàries finalitzin el seu mandat no podran acceptar cap càrrec vinculat a l’Administració Pública en els 2 anys
següents de la finalització del seu mandat.
2. Quan els membres del Consell de Garanties Estatutàries finalitzin el seu mandat no podran concórrer a cap convocatòria electoral en els 2 anys següents de la
finalització del seu mandat.»
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment
de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no
entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a l’exercici
pressupostari següent a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.
Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges
202-00035/13
ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA
Reg. 44049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 44049)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents
del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (tram. 202-00035/13).
Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.
Text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (tram. 202-00035/13)
Exposició de motius
I

La Sindicatura de Greuges de Catalunya és una institució cabdal en l’ordenament jurídic estatutari, creada per l’Estatut d’Autonomia de 1979 i la Llei 14/1984,
que va tenir continuïtat en l’Estatut d’Autonomia de 2006 i per la Llei 24/2009 del
Síndic de Greuges. Aquesta última recull les seves competències a l’article 78 en els
termes següents: (i) protegir i defensar els drets i les llibertats de tots els catalans;
(ii) garantir que les resolucions i actuacions de l’Administració pública es realitzin
d’acord amb els principis regulats en la Constitució i l’Estatut d’Autonomia; i (iii)
vetllar pel bon funcionament de l’Administració pública catalana des de la més estricta imparcialitat i neutralitat.
L’enorme importància de les seves funcions justifica una tasca de reforçament
continu de la Institució i, també, de la figura del Síndic/a de Greuges, per tal de fer
de la Sindicatura de Greuges una institució més independent i més eficaç en defensa
dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans en la seva relació amb
les administracions públiques catalanes.
II

La ja llarga trajectòria de la Institució, de trenta-vuit anys de durada, ha estat
globalment positiva. Malauradament, cal dir, però, que en els últims anys la seva
imparcialitat i neutralitat s’han vist cada cop més malmeses a causa del biaix que
li ha donat l’última persona que ha ocupat el lloc de màxim responsable. Sota la
seva direcció, que ha durat l’escandalosa xifra de divuit anys, la Institució s’ha convertit en una extensió de la seva persona i de la seva ideologia, fílies i fòbies, i l’ha
alineada sistemàticament amb la política general del Govern de la Generalitat fins
a l’extrem de donar-li obertament suport abans, durant i després del cop a la democràcia que va vulnerar massivament els drets fonamentals dels catalans el setembre
i octubre de 2017. Això ha redundat en una pèrdua de confiança en la Institució per
part de molts ciutadans, els quals consideren que vehicular les seves queixes sobre
l’actuació de l’Administració pública a través de la Sindicatura de Greuges és inútil i
fins i tot contraproduent, perquè ara com ara Govern, Administració i Sindicatura de
Greuges són sinònims. Creuen, en definitiva, que la Institució ha esdevingut buida i
3.01.02. Proposicions de llei
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estèril i que en la sempre desigual relació entre l’Administració i el ciutadà, la Sindicatura s’ha posat del costat del Govern i l’Administració i ha abandonat al ciutadà.
Acabar amb aquest estat de coses és fonamental, ja que a Catalunya hi ha una
necessitat imperiosa de refundar estructuralment les disposicions referents als mandats de la Sindicatura de Greuges. Al 2019 va finalitzar l’últim mandat que el Síndic
actual va rebre del Parlament el febrer de 2010 (en va tenir un altre que va durar de
2004 a 2010), i continua amb el mandat caducat des d’aleshores. S’ha d’obrir una
nova etapa, raó per la qual cal modificar la Llei 24/2009 del Síndic de Greuges perquè el nou Síndic/a que sigui escollit pel Parlament trobi una Institució enfortida
i preparada per tornar-la a posar al servei dels ciutadans.
III

Les modificacions que presenta aquesta proposició de llei van en dues direccions. La primera, garantir la competència professional, la independència i l’honorabilitat personals de la persona sobre la qual hagi de recaure l’importantíssim mandat
de dirigir la Institució del Síndic de Greuges per defensar els drets i llibertats dels
ciutadans en la seva relació amb l’Administració pública, i de l’adjunt o adjunts que
pugui nomenar. La segona, la d’enfortir la pròpia Institució donant-li més solidesa
i continuïtat, sota el principi fonamental que els Síndics passen, però la Sindicatura
roman, i que adquirir, retenir i conservar el coneixement de la Institució és cabdal
per complir les funcions que té encomanades.
Com ja hem dit, una de les lliçons que hem d’aprendre de la lamentable deriva que
hem viscut en els darrers anys és que el Síndic/a ha de ser una persona radicalment independent de la política, amb una llarga trajectòria professional prèvia a l’assumpció del
càrrec i una honorabilitat impol·luta. La Sindicatura no pot ser concebuda com una etapa,
intermèdia o final, d’una carrera política, perquè això contaminaria la seva actuació amb
la ideologia que professés el seu màxim responsable, les relacions polítiques que mantingués i les expectatives futures a què aspirés per al moment en què abandonés el càrrec.
La Sindicatura mereix ser dirigida per una persona professional, de reconegut prestigi
com jurista, profundament coneixedora del difícil terreny de l’Administració Pública, i
que vulgui pilotar la Institució per posar-la al servei dels ciutadans en defensa dels seus
legítims interessos i queixes, sense perdre mai de vista que en la relació entre l’Administració i el ciutadà, el dèbil és el ciutadà i el totpoderós, el Govern i l’Administració.
Lligat a l’anterior, es desprèn que la durada en el càrrec de la persona que hagi
d’ocupar el lloc de Síndic/a no pot estendre’s excessivament. Una poderosa raó justifica aquesta postura: una estada de massa anys en el càrrec propicia que el seu titular
estableixi una relació freqüent i directa amb els responsables de les Administracions
amb què ha de tractar, la qual cosa pot donar lloc, com l’experiència així ha demostrat, al naixement de complicitats que redunden en una minva de la independència
de criteri i de comportament. És, per tant, necessari col·locar en una balança, i trobar el punt d’equilibri, entre la necessitat del Síndic/a de tenir un horitzó d’actuació
dilatat que li permeti desenvolupar un programa de treball i el faci independent de
la vida política, tot vetllant, no obstant això, perquè el Síndic/a no esdevingui una
figura plàcidament instal·lada en una còmoda posició de complicitat amb el poder.
D’altra banda, cal afirmar amb rotunditat que la Sindicatura és més important
que el Síndic/a que exerceixi la seva màxima responsabilitat. Els homes i les dones
passen, les institucions romanen. La Sindicatura ha de tenir una estructura orgànica sòlida que acumuli, preservi i retingui el coneixement que adquireix en les seves
actuacions; per aquesta raó, és fonamental que els treballadors que hi prestin serveis
tinguin la continuïtat que l’Administració reconeix als seus servidors, tot donant-los
el caràcter de funcionaris de carrera, i que, per tant, el nombre i el percentatge
de llocs de personal eventual hagi de ser forçosament reduït a unes poques persones de
confiança. La voluntat és, en definitiva, que la Sindicatura no es converteixi en la
cort nobiliària d’un Síndic amb ínfules de rei, que es dispersa tan bon punt aquest
deixa el càrrec o perd el seu favor, emportant-se’n el coneixement adquirit.
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Per últim, és important reforçar els lligams de la Sindicatura amb les altres institucions públiques amb competències en la matèria, com són el Defensor del Poble
i les sindicatures locals que creïn els municipis, des de la convicció que el treball en
xarxa enforteix i millora l’efectivitat de la tasca encomanada.
IV

Aquesta proposició de llei es divideix en vuit articles que modifiquen l’actual
Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, una disposició addicional
i dues disposicions finals.
L’article 1 de la proposició de llei estableix que el Síndic/a de Greuges haurà
de ser una persona de reconegut prestigi com a jurista, amb un ampli coneixement de
l’Administració Pública i no ha d’haver treballat per cap entitat que pugui ser considerada una agrupació política o un grup d’interès en els dos anys anteriors a presentar la candidatura.
L’article 2 de la proposició de llei incorpora una modificació en la duració del
mandat del Síndic/a de Greuges, reduint el període màxim del mandat de nou a sis
anys, sense possibilitat de renovació.
L’article 3 de la proposició de llei regula que una vegada finalitzat el mandat que
estableix la llei, el síndic o síndica de greuges haurà d’abandonar el càrrec i provisionalment, fins al nou nomenament assumirà interinament les seves funcions l’adjunt o adjunts del Síndic/a de Greuges rotatòriament.
L’article 4 de la proposició de llei tipifica les limitades funcions, només de caire
conservatiu, que pot realitzar l’adjunt del Síndic/a de Greuges durant l’interinatge de
les funcions del Síndic/a de Greuges.
L’article 5 de la proposició de llei incorpora un nou article 16 ter on s’estableix
que el Síndic/a de Greuges no poden acceptar cap càrrec de l’Administració Pública
en els 2 anys següents a deixar el càrrec. A més, tampoc podrà presentar-se durant
un període de 2 anys a cap convocatòria electoral.
L’article 6 de la proposició de la llei incorpora l’honorabilitat com condició d’elegibilitat i estableix que l’adjunt del Síndic/a de Greuges ha de complir les mateixes
prerrogatives que el Síndic/a de Greuges.
L’article 7 i 8 de la proposició de llei estableixen mesures de col·laboració. En
particular, en l’article 7 es regula que per a l’efectivitat dels principis de coordinació
i cooperació que han de regir entre el Defensor del Poble i la Sindicatura de Greuges es concertaran convenis sobre els diferents àmbits d’actuació davant les diferents administracions públiques. A més, en el cas que el Defensor del Poble plantegi
suggeriments de caràcter general i proposi recomanacions de modificacions normatives, la Sindicatura de Greuges haurà de vetllar per impulsar-ho. En l’article 8 instaura l’obligació del Síndic/a de Greuges ha de mantenir com a mínim una reunió
anual amb cadascun dels Defensors Locals de la ciutadania.
La disposició addicional de la proposició de llei equipara la retribució del Síndic/a de Greuges a la d’un Conseller/a del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposició de llei
Article 1. Modificació de l’article 6 a la Llei 24/2009, de 23 de desembre,
del Síndic de Greuges

Article 6. Condicions d’elegibilitat i honorabilitat
1. Per a ésser elegit síndic o síndica de greuges cal ésser major d’edat, gaudir de
la condició política de català o catalana i estar en ple ús dels drets civils i polítics
i tenir veïnatge administratiu i residència efectiva a Catalunya.
El síndic o síndica de greuges haurà de ser una persona de reconegut prestigi
com a jurista, amb un ampli coneixement de l’Administració Pública i no haurà
d’haver tingut cap mena de vinculació política o d’haver treballat per alguna enti3.01.02. Proposicions de llei
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tat que pugui ser considerada grup d’interès en els dos anys anteriors a presentar la
seva candidatura.
2. El nomenament del Síndic de Greuges es farà entre persones idònies. Són
idonis els qui reuneixen l’honorabilitat i les competències professionals establertes
l’apartat anterior. Es considera que no concorre l’honorabilitat en els qui hagin estat:
a. Condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, fins que s’hagi
complert la condemna.
b. Condemnats per sentència ferma, mentre els antecedents penals no siguin
cancel·lats.
c. Els inhabilitats o suspesos per a ocupació o càrrec públic, durant el temps que
duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal o administrativa.
d. Els sancionats per la comissió d’una infracció molt greu d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, durant el període que fixi la resolució sancionadora.
Article 2. Modificació de l’article 10 a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 10. Durada del mandat
El síndic o síndica de greuges és elegit per a un període de sis anys, i no pot ésser
reelegit per al mandat immediatament posterior.
Article 3. Modificació de l’article 16 a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 16. Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió
1. En cas d’extinció del mandat, el síndic o síndica de greuges, haurà d’abandonar
el càrrec i assumeix interinament les funcions l’adjunt primer del síndic del greuges, fins que prengui possessió el nou síndic de greuges. S’alternaran l’exercici del
càrrec, de forma rotatòria i per la seva ordre, els adjunts, començant l’adjunt primer,
per períodes d’un mes cadascun d’ells.
2. En cas de cessament en el càrrec del síndic o síndica de greuges per causes altres que l’extinció del mandat, n’assumeix les funcions, salvant la que regula l’article
25.1, i fins a la presa de possessió del nou síndic o síndica, l’adjunt o adjunta general.
3. En cas que el síndic o síndica de greuges sigui suspès en l’exercici del càrrec,
n’assumeix interinament les funcions, salvant la que regula l’article 25.1, l’adjunt o
adjunta general.
4. En cas que el síndic o síndica de greuges no abandonés el càrrec per voluntat
pròpia, aquest serà cessat pel Parlament de Catalunya en el termini de dos mesos des
de la data de caducitat del mandat.
Article 4. Addició d’un nou article 16 bis a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 16 bis. (Nou).
1. En tots aquells casos que l’adjunt del síndic de greuges assumeixi interinament
les funcions del síndic o síndica de greuges, exercirà les seves funcions:
a) en el millor interès de les funcions de la Sindicatura del Greuges;
b) de tal manera que permeti conservar les actuacions realitzades pel síndic o
síndica de greuges i l’estructura material i personal existent.
2. No obstant això, l’adjunt del síndic de greuges podrà adoptar decisions no
conservatives amb caràcter excepcional sempre i quan sigui extraordinàriament necessari o urgent, la corresponent decisió estigui especialment fonamentada i aquesta s’adopti en el millor interès de la Sindicatura de Greuges i sense que, en cap cas,
pugui emprendre iniciatives que condicionin indegudament l’actuació del següent
síndic.
3. Es consideraran decisions no conservatives totes aquelles que impliquin modificacions dels elements materials, immaterials i personals de l’oficina, de la seva
estructura orgànica, organitzativa o funcional, dels tercers que col·laborin en virtut
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de qualsevol relació contractual amb la Sindicatura de Greuges i dels plans de treball i actuacions iniciades o previstes.
4. En tot cas, el adjunt al síndic de greuges haurà d’elaborar una memòria detallada de la seva actuació, amb especial referència a les decisions no conservatives,
de la qual haurà de retre compte a la comissió competent.
Article 5. Addició d’un nou article 16 Ter a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 16 Ter. (Nou)
1. Quan el síndic o síndica de greuges finalitzi el seu mandat no podrà acceptar
cap càrrec vinculat a l’Administració Pública en els 2 anys següents de la finalització del seu mandat.
2. Quan el síndic o síndica de greuges finalitzi el seu mandat no podrà concórrer
a cap convocatòria electoral en els 2 anys següents de la finalització del seu mandat.
Article 6. Modificació de l’article 21 a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 21. Condicions d’elegibilitat i causes d’incompatibilitat
1. Per a ésser designat adjunt o adjunta al Síndic de Greuges cal complir les condicions d’elegibilitat i honorabilitat que estableix l’article 6.
2. Els adjunts al Síndic de Greuges estan subjectes al règim d’incompatibilitats
que estableixen els articles 7 i 11.
Article 7. Modificació de l’article 78 a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 78. Relacions de col·laboració amb el Defensor del Poble
1. El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble col·laboren en l’exercici de les
seves funcions.
2. El Síndic de Greuges pot sol·licitar la intervenció del Defensor del Poble en relació amb actuacions de l’Administració General de l’Estat a Catalunya, pot plantejar-li suggeriments de caràcter general i pot proposar-li de formular recomanacions
de modificacions normatives.
3. Per a l’efectivitat dels principis de coordinació i cooperació que han de regir la
relació entre ambdues institucions, el Síndic de Greuges concertarà amb el Defensor del Poble els convenis oportuns sobre els respectius àmbits d’actuació davant les
diferents administracions públiques. Aquests acords han de preveure, en tot cas,
les facultats delegades, procediment de comunicació i durada dels mateixos.
4. En el cas, que el Defensor del Poble plantegi suggeriments de caràcter general
i proposi recomanacions de modificacions normatives, el Síndic de Greuges haurà
de vetllar per impulsar-ho.
Article 8. Modificació de l’article 80 a la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

Article 80. Relacions amb els defensors locals de la ciutadania.
1. El Síndic de Greuges ha de mantenir i impulsar relacions de col·laboració amb
els defensors locals de la ciutadania, i ha de subscriure convenis de col·laboració
oportuns sobre els respectius àmbits d’actuació davant les diferents administracions
públiques locals, i, si escau, ha de promoure, fórmules específiques de supervisió
de l’Administració local i dels organismes públics o privats que hi estan vinculats o
que en depenen ella.
2. El Síndic de Greuges, en rebre queixes que tinguin per objecte actes de l’administració local, si l’àmbit corresponent hi ha defensor o defensora local, ha d’informar de la seva existència a les persones que han presentat la queixa.
3. El Síndic de Greuges haurà de mantenir com a mínim una reunió anual de coordinació amb cadascun dels defensors locals de la ciutadania.
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Disposició addicional primera. Retribució del Síndic de Greuges

La retribució del Síndic de Greuges s’equipararà a la retribució d’un conseller del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
Disposició addicional segona. Nomenament de personal eventual

La Sindicatura de Greuges podrà incloure en les seves plantilles llocs de treball
de personal eventual per un nombre que no podrà excedir de 5.
El personal eventual solament realitzarà funcions expressament qualificades
com de confiança o d’assessorament especial.
El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas,
quan es produeixi la finalització del mandat del Síndic de Greuges.
En tot el que resta, s’aplicarà l’establert en la legislació de funció pública que els
resulti d’aplicació.
Disposició transitòria única

En el cas que el mandat del Síndic de Greuges nomenat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei hagi caducat, es regirà per la regulació de la present
llei, regint-se per la modificació de l’article 3 d’aquesta llei.
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a excepció de les mesures que suposin un augment
de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no
entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a l’exercici
pressupostari següent a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.
Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00036/13
ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA
Reg. 44050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.03.2022
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 44050)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents
del Reglament del Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre,
de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 202-00036/13).
Esmena
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.
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Text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
(tram. 202-00036/13)
Exposició de motius
I

La lluita contra la corrupció és una de les principals preocupacions dels poders
públics. A l’àmbit autonòmic de Catalunya, per tal de portar a terme aquesta tasca de
manera efectiva és imprescindible l’adequat funcionament de l’Oficina Antifrau
de Catalunya.
L’adequació de l’actuació d’aquesta Oficina com a entitat especialitzada i independent en la lluita contra la corrupció i el frau fa necessari que la màxima gestió i
representació que exerceixi el seu director o directora segueixi escrupolosament els
principis d’objectivitat i independència, tot complint amb els deures inherents al seu
càrrec i a la legalitat vigent aplicable.
A aquests efectes és indispensable que la persona elegida com director o directora hagi de tenir i mantenir la màxima idoneïtat exigible per al desenvolupament
de les seves funcions amb plenes garanties i amb el màxim respecte a la confiança
dipositada pel Parlament de Catalunya en el seu nomenament.
II

Tenint en compte les febleses mostrades pel procediment de nomenament i de
control de l’actuació de la persona que hagi d’exercir com a director o directora és
imprescindible modificar la llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau
de Catalunya als efectes de: i) reforçar la transparència, competitivitat i la publicitat
del procediment de nomenament; ii) incrementar els requisits d’experiència i honorabilitat dels candidats; iii) incrementar el consens necessari per a la seva elecció;
i iv) assegurar la independència de la figura del director o directora adjunta.
III

En concret, aquesta proposició de llei es divideix en set articles que modifiquen
l’actual Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya i dues
disposicions finals.
L’article 1 de la proposició de llei regula la creació, naturalesa i finalitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
L’article 2 de la proposició de llei estableix el següent: (i) que el director de l’Oficina Antifrau haurà de ser una persona de reconegut prestigi com a economista o
jurista amb un ampli coneixement de l’Administració Pública, on haurà d’haver
treballat durant quinze anys i no ha d’haver treballat per cap entitat que pugui ser
considerada una agrupació política o un grup d’interès en els dos anys anteriors a
presentar la candidatura; (ii) redueix el període màxim del mandat de nou a sis anys,
sense possibilitat de renovació; i (iii) regula que una vegada finalitzat el mandat que
estableix la llei el director de l’Oficina Antifrau haurà d’abandonar el càrrec i provisionalment, fins al nou nomenament assumirà interinament les seves funcions l’adjunt de l’Oficina Antifrau.
L’article 3 de la proposició de llei regula les característiques d’elecció i nomenament del director o directora de l’Oficina Antifrau entre elles s’estableix que els candidats hauran de ser persones idònies i són idònies els qui reuneixen l’honorabilitat
i les competències professionals que es regulen en la llei.
L’article 4 de la proposició de llei regula les causes de cessament del director de
l’Oficina Antifrau afegint-se que el director o directora de l’Oficina Antifrau cessa
només per justa causa que comporti una pèrdua sobrevinguda de la seva idoneïtat
en l’exercici.
L’article 5 de la proposició de llei incorpora un nou article 11 bis on s’estableix
que el Director de l’Oficina Antifrau no pot acceptar cap càrrec de l’Administració
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Pública en els dos anys següents a deixar el càrrec. A més, tampoc podrà presentar-se durant un període de dos anys a cap convocatòria electoral.
L’article 6 de la proposició de la llei regula com s’ha de relacionar l’Oficina Antifrau amb el Parlament de Catalunya.
L’article 7 de la proposició de la llei tipifica les limitades funcions, només de caire conservatiu, que pot realitzar l’adjunt del Director de l’Oficina Antifrau durant
l’interinatge de les funcions del Director de l’Oficina Antifrau.
L’article vuitè de la Llei 14/2008 disposa que al capdavant de l’Oficina Antifrau
de Catalunya hi ha el director o directora, nomenat segons el que estableix aquesta
llei, que ha d’exercir el càrrec amb plena independència i objectivitat i que el seu
mandat és de nou anys des de la data en què és elegit pel Parlament, i no pot ésser
renovat.
Per tal d’unificar la durada del mandat dels òrgans estatutaris, i d’altres de naturalesa consultiva o fiscalitzadora anàloga, es fa aconsellable la reducció del mandat
de nou a sis anys, sense possibilitat de reelecció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposició de llei
Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 1. Creació, naturalesa i finalitat
1. Es crea l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que s’adscriu al Parlament de
Catalunya. L’Oficina actua amb independència de les administracions públiques en
l’exercici de les seves funcions i es relaciona amb el Govern i amb els ens locals
d’acord amb el que estableix aquesta llei.
2. Sens perjudici de la independència de l’Oficina, la seva estructura organitzativa, funcional, orgànica i personal haurà d’esser adequada i idònia per a l’exercici
de les seves funcions i s’haurà de garantir de manera suficient la independència dels
seus òrgans d’auditoria i control intern. Així mateix, les persones que estiguin al
servei de l’Oficina no podran esser càrrecs de confiança o personal eventual nomenat per la direcció de l’oficina i hauran d’accedir per concurs o oposició.
3. La finalitat de l’Oficina Antifrau de Catalunya és prevenir i investigar possibles casos concrets d’ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús
en benefici privat d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al
servei del sector públic. Són també finalitats de l’OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les
conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de les
funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la
formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar
totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del
sector públic.
Article 2. Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 8 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 8. El director o directora
1. Al capdavant de l’Oficina Antifrau de Catalunya hi ha el director o directora,
nomenat segons el que estableix aquesta llei, que ha d’exercir el càrrec amb plena
independència i objectivitat.
3.01.02. Proposicions de llei
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2. La remuneració que hagi de percebre haurà d’esser raonable en atenció a les
funcions atribuïdes, i permetre la potencial elecció de professionals que reuneixin
de manera acreditada els requisits de solvència tècnica i experiència previstos en
aquesta llei, i l’honradesa i independència que comporta l’exercici del càrrec de director.
3. El director o directora de l’Oficina Antifrau haurà de ser una persona de reconegut prestigi com a economista o/i jurista amb un ampli coneixement de l’Administració Pública on haurà d’haver treballat professionalment durant quinze anys.
4. El director o directora de l’Oficina Antifrau no pot estar afiliat a cap partit
polític, sindicat ni associació empresarial o grup d’interès que tingui per finalitat influenciar en les decisions del poder executiu o legislatiu.
5. Així mateix, el director o directora de l’Oficina Antifrau no pot haver estat
afiliat, associat o haver mantingut una relació laboral o professional ni haver participat de manera activa en la activitat de les organitzacions esmentades en l’anterior
paràgraf en els anteriors dos anys.
6. El director o directora de l’Oficina Antifrau no rep instruccions de cap autoritat en l’exercici de les seves funcions i actua amb sotmetiment, en tots els casos, a
la llei i el dret.
7. El mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau és de sis anys des de
la data en què és elegit pel Parlament, i no pot ésser renovat.
8. Un cop extingit el mandat del director de l’Oficina Antifrau, aquest últim haurà d’abandonar el càrrec i assumirà interinament les funcions l’adjunt al director,
fins que prengui possessió el nou director de l’Oficina Antifrau.
Article 3. Modificació de l’article 9 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 9 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 9. Elecció i nomenament
1. El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya és elegit pel Parlament de conformitat amb el previst en aquest article.
2. El Parlament de Catalunya, mitjançant acord de la comissió competent, publicarà, almenys, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
del Parlament i a la seva pàgina web l’inici del procediment i la convocatòria a la
presentació de les candidatures a Director de l’Oficina Antifrau.
3. El termini mínim per a la possible presentació de candidatures no serà inferior
a vint dies hàbils.
4. En la convocatòria s’haurà d’establir la necessitat que els candidats acreditin
els requisits establerts a l’article 8 i aquest article i la seva experiència en funcions
anàlogues amb indicació dels mitjans que poden o han d’emprar a aquests efectes
els possibles candidats.
En particular, els candidats hauran de ser persones idònies. Són idonis els qui
reuneixen l’honorabilitat i les competències professionals establertes en la present
llei. Es considera que no concorre l’honorabilitat en els qui hagin estat:
1. Condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, fins que s’hagi
complert la condemna.
2. Condemnats per sentència ferma, mentre els antecedents penals no siguin
cancel·lats.
3. Els inhabilitats o suspesos per a ocupació o càrrec públic, durant el temps que
duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal o administrativa.
4. Els sancionats per la comissió d’una infracció molt greu d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, durant el període que fixi la resolució sancionadora.
5. Els candidats hauran d’estar del ple ús de llurs drets civils i polítics i complir
les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càr3.01.02. Proposicions de llei
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rec, haver de comptar amb més de quinze anys d’experiència efectiva en funcions
anàlogues a les de l’Oficina Antifrau i no haver patit en cap cas una sanció de naturalesa penal. Els elegits han de tenir veïnatge administratiu i residència efectiva
a Catalunya.
6. Així mateix, els candidats hauran d’acompanyar a la seva sol·licitud un programa d’activitats prospectiu sobre l’eventual activitat que hauria de portar a terme
l’Oficina Antifrau sota la seva possible direcció. No obstant, i sens perjudici del seu
caràcter de requisit preceptiu de la candidatura, el compliment del programa presentat no serà jurídicament exigible.
7. Un cop conclòs el termini per a la presentació de candidatures, la comissió
parlamentària competent haurà de resoldre l’exclusió de les candidatures de tots
aquells ciutadans que no hagin acreditat el compliment dels requisits previstos en
aquest article i elaborar una llista de tots els candidats admesos, havent de constar
els mateixos numerats en ordre de preferència per a designar-los com a director o
directora de l’Oficina Antifrau. La llista haurà d’esser aprovada a la comissió competent per majoria de dues terceres parts dels vots.
8. La comissió parlamentària competent haurà de substanciar la compareixença
d’aquells tres candidats amb major preferència i elevarà al Ple una llista reduïda amb
aquests tres candidats.
9. El Ple pot decidir el nomenament de qualsevol dels tres candidats proposats
si, en una primera votació en la que cada diputat haurà d’escriure un sol nom a la
papereta d’entre els tres candidats, algun dels candidats obté el recolzament d’una
majoria de dues terceres parts dels vots. Si en aquesta primera votació cap dels candidats obté el recolzament d’una majoria de dues terceres parts, aquells dos candidats que més recolzament haguessin obtingut en la primera votació es sotmetran a
una nova votació en la que s’utilitzarà el mateix procediment que a la primera, essent triat aquell candidat que obtingui el major recolzament, sempre i quan el mateix superi una majoria de dues terceres parts.
10. En cas que el Ple no pogués nomenar cap dels candidats com a director o
directora segons el previst a l’apartat anterior, el procediment de nomenament continuarà amb els subsegüents tres candidats en l’ordre previst a la llista aprovada per
la comissió competent i així successivament fins que de conformitat amb el previst
en els apartats anteriors fos possible el corresponent nomenament o que s’exhaureixin els candidats previstos a la llista aprovada per la comissió. En aquest últim
cas, el procediment de nomenament s’haurà d’iniciar amb una nova convocatòria de
candidats.
11. El director o directora de l’Oficina Antifrau és nomenat pel president o presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d’una setmana
des de la data de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
12. Tots els actes i resolucions dictades i els documents del procediment seran
públics i lliurement accessibles.
Article 4. Modificació de l’article 11 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 11 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 11. Cessament
1. El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya cessa només per justa causa que comporti una pèrdua sobrevinguda de la seva idoneïtat en l’exercici de
la màxima representació de la dita oficina.
2. Concorre en tot cas justa causa en les següents circumstàncies:
a) Traspàs
b) Renúncia.
c) Extinció del mandat en expirar-ne el termini.
3.01.02. Proposicions de llei
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d) Incompatibilitat sobrevinguda.
e) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
f) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial
ferma.
g) Condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.
h) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del
càrrec.
i) Incompliment greu de les obligacions i els deures del càrrec.
j) Incompliment greu de les lleis aplicables en el desenvolupament de les seves
funcions.
k) Extinció del veïnatge administratiu i/o residència efectiva a Catalunya.
3. En el cas que la causa al·legada sigui alguna de les previstes a les lletres h, i
i j, el cessament del director o directora de l’Oficina Antifrau ha d’ésser proposat
per la comissió parlamentària corresponent, a la qual el director o directora té dret
d’assistir i fer ús de la paraula, i ho ha d’acordar el Ple del Parlament per majoria de
dues terceres parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida, s’ha de fer una segona
votació en què caldrà la mateixa majoria. En tots els altres casos, el cessament és
resolt pel president o presidenta del Parlament.
4. Un cop produït el cessament del director o directora de l’Oficina Antifrau,
s’inicia el procediment per a l’elecció del nou director o directora.
Article 5. Addició d’un nou article 11 bis de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

S’addiciona un nou article 11 bis a la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 11 bis. (Nou)
1. Quan el director de l’Oficina Antifrau finalitzi el seu mandat no podrà acceptar cap càrrec vinculat a l’Administració Pública en els 2 anys següents de la finalització del seu mandat.
2. Quan el director de l’Oficina Antifrau finalitzi el seu mandat no podrà concórrer a cap convocatòria electoral en els 2 anys següents de la finalització del seu
mandat.
Article 6. Modificació de l’article 12 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 12 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 12. Relacions amb el Parlament
1. L’Oficina Antifrau de Catalunya es relaciona amb el Parlament per mitjà de
la comissió parlamentària que s’estableixi d’acord amb el Reglament del Parlament.
2. Correspon a la comissió parlamentària corresponent exercir el control de l’actuació de l’Oficina Antifrau i valorar els requisits exigits al candidat o candidata a
director o directora abans d’ésser elegit pel Ple del Parlament i en qualsevol moment
durant el seu mandat, i també les altres funcions establertes per aquesta llei.
Article 7. Modificació de l’article 25 de la Llei 14/2008,
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Es modifica l’article 25 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti
frau de Catalunya que resta redactat de la manera següent:
Article 25. El director adjunt o directora adjunta
1. El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya pot nomenar, com a
personal eventual de l’Oficina, una persona per a ocupar el càrrec de director adjunt
o directora adjunta, sempre que aquesta reuneixi condicions de capacitat tècnica
i experiència idèntiques a les requerides per aquesta llei per a l’elecció del director.
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2. A la persona que es nomeni com a director adjunt o directora adjunta li són
aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.
3. En tot cas i amb caràcter previ a l’inici de l’exercici de les seves funcions, la
persona escollida i el director de l’oficina haurà de comparèixer en la comissió parlamentària competent.
4. Correspon al director adjunt o directora adjunta col·laborar amb el director o
directora de l’Oficina Antifrau en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo
en cas d’absència o incapacitat temporal i assumir les funcions que, d’acord amb la
llei, li delegui.
El director adjunt o directora adjunta assumeix interinament les funcions del director o directora de l’Oficina Antifrau en els casos establerts per l’article 11.
5. En tots aquells casos que el director o directora adjunt substitueixi al director
o la directora, exerceixi les funcions que la llei o el propi director o la directora li
delegui o assumeixi interinament les funcions del director o directora, el director o
di-rectora adjunta exercirà les seves funcions:
i) En el millor interès de les funcions de l’Oficina Antifrau;
ii) De tal manera que permeti conservar les actuacions realitzades pel director
i l’estructura material i personal existent.
No obstant, el director o la directora adjunt podrà adoptar decisions no conservatives amb caràcter excepcional sempre i quan sigui extraordinàriament necessari
o urgent, la corresponent decisió estigui especialment fonamentada, aquesta s’adopti
en el millor interès de l’Oficina i sense que, en cap cas, pugui emprendre iniciatives
que condicionin indegudament l’actuació del següent director.
Es consideraran decisions no conservatives totes aquelles que impliquin modificacions dels elements materials, immaterials i personals de l’oficina, de la seva
estructura orgànica, organitzativa o funcional, dels tercers que col·laborin en virtut
de qualsevol relació contractual amb l’Oficina i dels plans de treball i actuacions
iniciades o previstes.
En tot cas, el director o directora adjunt haurà d’elaborar una memòria detallada
de la seva actuació, amb especial referencia a les decisions no conservatives, de la
qual haurà de retre compte a la comissió competent.
Disposició Addicional.

Es fixarà per decret la quantia de la remuneració anual del director o directora
de l’Oficina Antifrau, que s’equipararà a la d’un secretari general de la Generalitat de
Catalunya.
Disposició Transitòria.

El mandat del director o directora de l’Oficina Antifrau nomenats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei, es regirà per la regulació anterior, és a dir,
per un període de nou anys, i no podrà ésser reelegit.
Disposició Final Primera. Desenvolupament reglamentari

El Govern de la Generalitat desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat d’aquesta llei.
Disposició Final Segona. Entrada en vigor.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, llevat de les mesures que comportin un augment de
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entraran en vigor, en la part que comporti aquesta afectació pressupostària, fins a l’exercici pressupostari següent al de l’entrada en vigor.
Palau del Parlament, 24 de març de 2022
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.17.

Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries

Procediment per a designar sis membres del Consell de Garanties
Estatutàries
287-00001/13
TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD
DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat (reg. 41053).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Finiment del termini: 29.03.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2022.

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges
de les autopistes a les persones amb discapacitat
250-00461/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 39729 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 23.03.2022
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 39729)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
D’addició d’un nou punt

Instar al Govern la Generalitat, a instar al Govern de l’Estat el traspàs de tota la
xarxa de carreteres d’interès general de l’estat (carreteres convencionals com les que
configuren l’eix pirinenc, N 260, o la N II i N 340 i vies d’alta capacitat com l’AP7 i
l’AP2, amb tots els recursos materials i econòmics necessaris perquè siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre les delegacions de vot i les renúncies a la condició
de diputat
395-00324/13
ACORD
Mesa del Parlament, 22.03.2022

La Mesa del Parlament del 15 de setembre de 2020 (BOPC 681, de 17.09.2020)
va possibilitar el manteniment de l’ús del correu electrònic per la tramesa de documentació parlamentària que presentin els diputats i grups parlamentaris al Registre
General, juntament amb la presentació dels documents en paper que es recomanava
com a forma de presentació preferent.
En el marc de l’acord amunt dit la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de
març de 2022, ha acordat que les delegacions de vot i les renúncies a la condició
de diputat es presentin en documents en paper on consti la signatura corresponent
o bé mitjançant correu electrònic amb la signatura digital, per tal que hi consti la
signatura del diputat que el subscriu. Altrament aquests escrits no seran admesos a
tràmit. S’ha acordat comunicar-ho als grups parlamentaris.
Palau del Parlament, 22 de març de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de març de 2022, atès que el
diputat Joaquim Jubert Monteperto ha complert els requisits que estableix l’article
23.1 del Reglament (credencial: reg. 40825; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 41562; declaració d’activitats i béns: reg. 41564 i
41565), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de
parlamentari, amb efectes del dia 22 de març de 2022.
Palau del Parlament, 22 de març de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs
i Castanyer
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4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41566 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

A la Mesa del Parlament

Joaquim Jubert Montaperto, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Palau del Parlament, 15 de març de 2022
El diputat, Joaquim Jubert Montaperto; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició del Grup Mixt
399-00004/13
ACORD
Mesa del Parlament, 22.03.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de març de 2022, de conformitat amb el que estableix l’article 29.1 RPC ha constatat la incorporació del diputat Daniel Serrano Coronado al Grup Mixt, amb efectes del 16 de març de 2022,
per haver transcorregut el termini reglamentàriament establert a l’article 27.1 RPC
i no haver manifestat la voluntat d’integrar-se a cap grup parlamentari.
Així mateix, la Mesa del Parlament ha acordat que el Grup Mixt designi el representant del seu grup en substitució de la diputada Eva Parera als òrgans parlamentaris on la diputada hi formava part.
Palau del Parlament, 22 de març de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó,
expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les acusacions i les difamacions
que vinculen l’independentisme amb Rússia
356-00581/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 41756).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.03.2022.
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4.95.

Altres informacions

Credencial del diputat Joaquim Jubert Montaperto
PRESENTACIÓ
Reg. 40825 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2022

Elecciones autonómicas 2021
Credencial de Diputado Autonómico

Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral
Central, expido la presente Credencial expresiva de que ha sido designado diputado
del Parlamento de Cataluña Don Joaquim Jubert Montaperto por estar incluido en
la lista de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don
Josep Riera Font.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente
en Madrid, a 17 de marzo de 2022.
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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