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Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en
biblioteques escolars
250-00494/11
RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 38215).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes
200-00002/11
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 37573; 38369; 38546; 38716; 38717; 38739 / Admissió a tràmit: Mesa de la
Comissió de Justícia, 18.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 37573)

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes
a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova subsecció novena a l’article 3

Subsecció novena. Compravenda de paquets d’hipoteques titulitzades
Article 621-55 bis. Compravenda de paquets d’hipoteques titulitzades
1. La venda d’una hipoteca en el mercat financer mitjançant titulització, tant en
forma individual com agrupada per qualsevol mitjà jurídic, fa perdre a l’entitat venedora la seva condició de titular del deute i li impedeix l’exercici d’accions relatives
a l’execució del contracte hipotecari.
2. L’entitat venedora de la hipoteca ha de comunicar al deutor i al titular de l’immoble la venda del contracte hipotecari en el mercat financer mitjançant titulització.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4 després de l’article 623-9 sobre l’ús i
costum del bon pagès

També és obligació derivada del contracte el respecte dels drets d’espigolar i de
rostoll segons la tradició. Mitjançant el dret d’espigolar qualsevol persona pot aprofitar el camp un cop el pagès ha finalitzat la sega i mitjançant el rostoll ho pot fer
qualsevol ramat.
Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova secció quarta a l’article 4

Secció quarta. De la masoveria urbana
Article 623-36. De la masoveria urbana
1. Pel contracte de masoveria urbana el propietari d’un immoble el cedeix al masover urbà perquè faci les reparacions necessàries perquè l’esmentat immoble sigui
habitable o perquè es comprometi a mantenir-lo en condicions d’habitabilitat.
2. El contracte de masoveria urbana és un contracte onerós en què la contraprestació consisteix en la realització per part del masover de les obres de reparació,
3.01.01. Projectes de llei
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manteniment i millora de la finca a efectes de garantir-ne l’habitabilitat i la conservació, obres que seran enumerades en el contracte en el moment de la seva subscripció.
3. La masoveria urbana es regeix per allò que lliurement hagin convingut les
parts. En defecte de pacte, la durada del contracte serà de cinc anys.
4. El propietari podrà resoldre anticipadament el contracte si el masover no realitza les obres de reparació, manteniment i millora dins dels terminis estipulats. En
defecte de pacte, el termini per a l’execució de les obres serà de cinc anys.
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou capítol VII a l’article 7

Capítol VII. Les relacions amb els comunals
Secció primera. L’aprofitament de béns comunals
Article 627-1
Tenen la consideració de béns comunals aquells l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns i veïnes d’un nucli. Aquest aprofitament es fa ordinàriament en
règim d’explotació comuna o col·lectiva. Quan aquest sistema no és possible, l’aprofitament s’ha de regir pel costum o les ordenances locals i, en defecte d’aquestes,
s’ha adjudicar per lots o per sorts entre els veïns.
Article 627-2
Els béns comunals poden pertànyer al conjunt del municipi quan aquest disposa
d’un únic nucli. Si disposa de més d’un nucli és imprescindible que es trobi identificat el nucli o nuclis al qual es troba agregat el bé comunal.
Article 627-3
Els beneficiaris del gaudi directe del bé comunal són els veïns i veïnes d’un nucli
que hi resideixen habitualment. La residència habitual ve determinada pel fet d’habitar en el nucli durant la majoria de dies de l’any i la voluntat de romandre-hi en
aquells períodes en què per causes justificades se n’absenten.
Article 627-4
Quan el bé comunal genera un benefici pel seu ús per tercer aquest ha de revertir
mitjançant l’ajuntament en el nucli al qual es troba agregat el bé comunal.
Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional tercera de l’article 8

S’introdueix un nou article al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del següent literal:
Tercera
Article 205 bis. Nova afectació com a bé comunal
Article 205 bis 1. Es pot procedir a l’afectació com a béns comunals dels béns
immobles de naturalesa rústica si, durant el període de vint-i-cinc anys, no han estat
utilitzats en cap moment.
Article 205 bis 2. En aquest cas cal que així es constati per acord del Ple aprovat
per majoria simple, amb notificació personal, si és possible, o edictal a qui consti
com a propietari del bé.
Article 205 bis 3. Mentre no es produeixi l’adquisició per usucapió per part de
l’Ajuntament, el propietari podrà desafectar el bé del seu caràcter comunal en qualsevol moment amb una comunicació dirigida a la corporació municipal.

3.01.01. Projectes de llei

9

BOPC 239
20 d’octubre de 2016

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Setena
S’estableix un termini de seixanta dies naturals perquè aquell que hagi procedit a
la venda d’hipoteques titulitzades, doni compliment a l’article 621-55 bis 2 d’aquest
Codi.
Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició transitòria setena de l’article 8

Vuitena
El govern revisarà, conjuntament amb els municipis, els inventaris de béns municipals per tal de comprovar que els béns comunals hi apareixen com a tals i que
a més s’hi fa constar el nucli concret al qual es troba agregat el bé comunal procurant-ne la deguda inscripció al registre.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38369)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram.
200-00002/11).
Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621-2

Article 621-2. Compravenda de consum
[...]
2. En la compravenda de consum és ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que modifiqui, en perjudici del consumidor, el règim imperatiu de protecció establert per la llei amb caràcter imperatiu, sempre i quan que aquest pacte, clàusula
o estipulació no hagi estat redactada pel consumidor.
Esmena 2
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-5

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la
seva determinació, s’entén que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies
comparables, en el del moment de la conclusió del contracte i en relació amb béns
de naturalesa similar.
[...]
Esmena 3
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 621-5

Article 621-5. Determinació del preu
[...]
3.01.01. Projectes de llei
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2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per
tercers, només és possible oposar-se a la determinació manifestament no raonable,
o feta fora del termini pactat o adient ateses les circumstàncies.
[...]
Esmena 4
GP Socialista
De supressió de l’apartat tercer de l’article 621-5

Article 621-5. Determinació del preu
[...]
3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva,
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.
[...]
Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat quart de l’article 621-27

Article 621-27. Examen del bé venut
[...]
4. Les disposicions d’aquest article no s’apliquen a la compravenda de consum ni
a les vendes entre consumidors.
Esmena 6
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-28

Article 621-28. Notificació i coneixement de la manca de conformitat
1. El comprador ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca de conformitat del bé, i descriure-la. En qualsevol cas, el termini per a la notificació és En la compravenda de consum aquest termini és, com a mínim, de dos mesos.
[...]
Esmena 7
GP Socialista
De modificació d’un incís de l’apartat primer de l’article 621-44

Article 621-44. Terminis d’extinció dels remeis
1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de tres deu anys,
llevat que la llei disposi un altre termini.
[...]
Esmena 8
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-50

Article 621-50. Indicació de la superfície de l’immoble
1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contrari, la referència a la
cabuda, mesura, o superfície i ús de l’immoble es considera indicativa, i les diferències, en més o en menys, no donen lloc a la manca de conformitat, tret que siguin
superiors a un 10% o que la cabuda, mesura, o superfície indicades i ús que correspongui segons la qualificació urbanística de l’immoble siguin un requisit per a l’ús
específic, pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes característiques.
[...]
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Esmena 9
GP Socialista
De supressió d’un incís de l’apartat primer de l’Article 621-52

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència
d’obres
1. El contracte de compravenda d’un immoble en construcció o rehabilitació que
no sigui habitatge i que es conclogui abans de l’obtenció de la llicència d’obres ha de
preveure les característiques i condicions de l’obra, els terminis inicial i final de la
construcció o rehabilitació i la qualitat dels materials emprats.
[...]
Esmena 10
GP Socialista
De supressió de l’apartat segon de l’article 621-52

Article 621-52. Immobles en construcció o rehabilitació prèvia a la llicència
d’obres
[...]
2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, que en cap cas pot
ser superior a deu anys, es computi des de la conclusió del contracte o des de la
obtenció de la llicència. En aquest segon cas, el termini d’obtenció de la llicència
d’obres no pot ser superior a dos anys.
Esmena 11
GP Socialista
De supressió de tot l’article 621-53

Esmena 12
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. En la compravenda de béns immobles es pot pactar que la manca de pagament
de tot o d’una part del preu doni lloc a la resolució del contracte.
El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament
del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble,
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.
[...]
Esmena 13
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
[...]
2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre
de la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes incloses en aquest número i en
els següents. El pacte ha de preveure que per que tingui lloc la resolució la quota o
quotes impagades, inclosos, en el seu cas, els interessos pactats, han de superar un
quinze deu per cent del preu íntegre més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les quantitats abonades pel comprador, amb un màxim de la meitat de
la quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data
de la resolució. El venedor haurà de consignar el total de la quantitat retinguda, que
quedarà a disposició a l’aplicació d’una clàusula penal o bé de tercers perjudicats,
si així ho estableix el jutge Si s’han pactat interessos, l’escriptura ha d’incorporar
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un quadre d’amortització i el tipus d’interès ha de ser fix, s’ha de meritar per mesos
vençuts, i no pot ser superior a l’interès legal del diner en el moment de l’atorgament,
incrementat en el cinquanta per cent. El venedor no pot reclamar al comprador cap
quantitat per les quotes futures i no vençudes.
[...]
Esmena 14
GP Socialista
De modificació de la lletra b de l’apartat tercer de l’article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
[...]
3. El procediment notarial és el següent:
[...]
b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposició establerta al contracte, o qualsevol altra que consideri el comprador. En aquests
casos, el notari dona per acabada la seva intervenció i per conclòs el procediment, i
queda expedita la via judicial o arbitral.
[...]
Esmena 15
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 621-56

Article 621-56. Concepte
[...]
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte
es qualifica de permuta, en primer lloc si així ho designen les parts i en segon lloc si
el valor dels béns és igual o superior a l’import dels diners.
Esmena 16
GP Socialista
De modificació de l’article 621-58

Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió de la propietat d’una finca o de qualsevol altre dret real
que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de l’adjudicació
d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació d’aprofitament urbanístic a
canvi de l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en el moment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els locals o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la
normativa de la propietat horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.
Esmena 17
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra b de l’apartat primer de l’article 621-59

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
[...]
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic en la proporció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una situació
de comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.
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Esmena 18
GP Socialista
De modificació de l’apartat primer de l’article 621-59

Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total de la propietat d’una finca o de qualsevol altre dret real
sobre ella que comporti la facultat d’adquirir allò edificat a canvi de la construcció
futura. En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una finca diferent de la
cedida.
b) La transmissió d’una quota en la propietat de la finca o en qualsevol altre dret
real sobre ella que comporti la facultat d’adquirir allò edificat, en la proporció que
la persona cedent i la cessionària determinin, constituint una situació de comunitat
que es regeix pel que disposen les disposicions del Llibre Cinquè del Codi civil de
Catalunya.
[...]
Esmena 19
GP Socialista
De modificació de l’apartat cinquè de l’article 623-12

Article 623-12. Renda
[...]
5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el contracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un
mes o, si s’escau, segons el costum de la comarca de la forma que determinin les
parts, o en cas de no determinar-ho, al domicili de l’arrendador, o a través de qualsevol altra forma de pagament de la qual quedi constància fefaent.
[...]
Esmena 20
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 624-9

Article 624-9. Incompliment i garanties
[...]
2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets
tingui el caràcter de condició resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas
de constitució d’hipoteca s’aplica l’article 569-37 569-38 del Codi civil català.
Esmena 21
GP Socialista
De modificació de la lletra d de l’article 625-5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipulacions següents:
[...]
d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integrador i, si s’escau, el nombre mínim i màxim d’animals que s’entrarà, l’edat o el pes de
sortida o el temps d’estada previst un cop finida l’estada o el temps d’estada previst.
Caldrà fer constar també el nombre d’engreixades a l’any o, en cas de reproductores,
condicions concretes de gestió.
[...]
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Esmena 22
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra j de l’article 625-5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipulacions següents:
[...]
j) El sistema de gestió de les dejeccions, dels subproductes ramaders i dels residus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució
de responsabilitat entre les parts.
[...]
Esmena 23
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra m de l’article 625-5

Article 625-5. Contingut mínim
El contracte d’integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipulacions següents:
[...]
m) Data de retribució del ramader, que ha de ser inferior a 30 dies des de la primera sortida de bestiar a l’escorxador.
[...]
Esmena 24
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra h a l’article 625-7

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
[...]
h) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia la relació
d’explotacions que té integrades en un termini de 15 dies des de la signatura del
contracte.
Esmena 25
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra i a l’article 625-7

Article 625-7. Obligacions de l’integrador
Són obligacions de l’integrador:
[...]
i) Col·laborar amb l’integrat per tal que la gestió de les dejeccions es faci segons
la normativa vigent, fent-se coresponsable amb aquest en cas d’incompliment.
Esmena 26
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra g a l’article 625-8

Article 625-8. Obligacions de l’integrat
Són obligacions de l’integrat:
[...]
g) Comunicar al departament competent en la matèria de ramaderia el fet de
portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador i
qualsevol canvi d’aquesta situació.
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Esmena 27
GP Socialista
De supressió de la lletra b de l’article 625-9

Esmena 28
GP Socialista
De supressió de la lletra c de l’article 625-9

Esmena 29
GP Socialista
De supressió d’un incís de la lletra d de l’article 625-9

Article 625-9. Altres obligacions que deriven del contracte
Sens perjudici de les obligacions de les parts que estableixen els articles 625-7 i
625-8, aquestes han d’estipular expressament en el contracte les obligacions que assumeixen relatives a les actuacions següents:
[...]
d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió corresponent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explotació i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
Esmena 30
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes
d’integració que s’inclou en el Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya, al
qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament
competent en matèria de ramaderia.
La casa integradora té l’obligació d’inscriure els contractes d’integració en un
termini de 6 mesos des de la seva signatura.
Esmena 31
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició transitòria

Tots els contractes signats amb anterioritat a aquesta Llei s’hauran d’inscriure
en el registre d’Explotacions Agràries de Catalunya en el termini de 6 mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Esmena 32
GP Socialista
D’addició d’una nova disposició final cinquena

Disposició final cinquena. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
S’addiciona un nou capítol VII al Títol V del Llibre V del Codi civil de Catalunya
Capítol VII. Règim de la comunitat especial
Article 556-12 bis. Comunitat especial en els casos de compravenda d’immobles
en construcció, rehabilitació, de cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de
construcció futura.
1. La quota del comprador en la comunitat constituïda correspon a la que tingui
l’element en construcció o rehabilitació en el règim de propietat horitzontal en el
qual s’integra un cop construït o rehabilitat.
2. La comunitat comporta l’exclusió de l’acció de divisió i dels drets d’adquisició preferent de caràcter legal entre propietaris de diferents habitatges, locals o elements de l’edifici en construcció o rehabilitació.
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3. Finalitzada la construcció o rehabilitació, la quota del comprador dona lloc a
la propietat separada sobre l’element que fou objecte del contracte.
4. El venedor pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la
propietat horitzontal si hi fa constar una descripció individualitzada de l’element
venut tal i com apareix a l’escriptura de compravenda. La inscripció de l’esmentat
element es practica a nom del comprador.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38546)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11).
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621-2 de l’article 3

1. La compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un propòsit relacionat amb en l’àmbit de la seva activitat empresarial o professional i el
comprador amb un propòsit principalment aliè actua de manera aliena a aquestes
activitats.
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 2 del paràgraf article 621-5 de l’article 3 que
queda redactat de la manera següent

2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per tercers, serà possible
oposar-se a la determinació del preu, quan aquesta sigui manifestament no raonable, o feta fora dels paràmetres pactats per les parts o feta fora del termini pactat.
Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621-6 de l’article 3

3. L’aprovació del comprador ha de tenir lloc en el termini establert en el contracte o, en el seu defecte, en el un termini raonable que hagi assenyalat el venedor
i que sigui suficient per a l’examen del bé atenent a la naturalesa del bé i les seves
circumstàncies. Transcorregut el termini, el silenci del comprador s’entén com a
aprovació.
Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de la lletra b de l’apartat 1 del paràgraf article 621-9 de
l’article 3

b) Garantir que el bé és conforme al contracte entregat o posat a disposició del
comprador reuneix les condicions establertes en el contracte.
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Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-9 de l’article 3

2. Quan s’ha pactat una reserva de la titularitat, la seva transmissió té lloc quan
el comprador pagui el preu o, si escau, compleixi l’obligació pactada o altra condició determinada en el contracte.
Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-10 de l’article 3

2. Si el contracte té com a objecte un bé moble posseïble i no preveu el seu transport, és suficient posar-lo a disposició del comprador o de la persona designada
acordada al en el contracte o designada pel comprador per a prendre’n possessió.
Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621-11 de l’article 3

1. Per la vàlida posada a disposició, el venedor ha de notificar al comprador que
pot fer-se càrrec del bé dins del termini pactat o del que raonablement estableixi el
venedor ateses sigui raonable atesa la naturalesa del bé i les circumstàncies.
Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621-14 de l’article 3

1. Llevat de pacte en contrari, el bé s’ha de lliurar en l’establiment o el domicili
del venedor en el moment de la conclusió del contracte. Si el venedor en té més d’un,
en aquell més vinculat amb l’obligació de lliurament i, si no en té cap, o és impossible determinar-lo, en el domicili del comprador.
Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-15 de l’article 3

2. En la compravenda d’un bé immoble, o en aquelles en què sigui obligatori
atorgar escriptura pública, el comprador ha de pagar les despeses de l’atorgament
de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres despeses posteriors a la
transmissió, com també les d’inscripció en el registre de la propietat, llevat que les
parts hagin disposat altrament.
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de la lletra a de l’apartat 2 del paràgraf article 621-16 de l’article 3

a) Consigna el bé, els accessoris i els documents a disposició de l’autoritat judicial o notarial. O,
Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-23 de l’article 3

2. En la compravenda de consum, es presumeix que la manca de conformitat
manifestada posada de manifest en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a
la completa instal·lació, ja existia en aquell moment, tret que això sigui incompatible
amb la naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat.
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Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-25 de l’article 3

2. En la compravenda de consum, el venedor respon sempre de la manca de
conformitat, llevat que aquesta respongui a circumstàncies concretes i plenament
identificables, fos coneguda pel comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament.
Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 3 del paràgraf article 621-28 de l’article 3

3. El comprador sempre, dins del termini general de prescripció, pot invocar la
manca de conformitat si es refereix a fets que el venedor coneixia o no podia ignorar i que no ha revelat al comprador, o si va garantir expressament la conformitat.
Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-30 de l’article 3

2. En tot cas, el venedor respon si va garantir que el bé n’estava o quedaria lliure
de drets o pretensions de tercers i si, tot i conèixer-los o no conèixer-los no podia
ignorar-los, no els va revelar al comprador.
Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició del paràgraf article 621-33 de l’article 3

El comprador ha de pagar el preu en el lloc acordat en el contracte i, en el seu defecte, en el lloc de lliurament del bé o, en el seu cas, del lliurament dels documents
representatius.
Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 1 del paràgraf article 621-37 de l’article 3

1. El comprador i el venedor, en cas d’incompliment de les obligacions respectives de l’altra part contractant, poden:
Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de la lletra a de l’apartat 1 del paràgraf article 621-37 de l’article 3

a) Exigir el compliment específic en les condicions acordades, que, en el cas del
comprador, inclou la reparació o la substitució del bé no conforme.
Esmena 18
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra b del paràgraf article 621-40 de l’article 3

b) Han de complir la seva obligació abans que l’altra part, tenen motius raonables per creure que l’altra no complirà les seves obligacions i li notifica la suspensió.
Esmena 19
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del paràgraf article 621-48 de l’article 3

Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre
tres anys des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.
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Esmena 20
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’apartat 2 del paràgraf article 621-52 de l’article 3

2. Les parts poden fixar que el termini final de construcció, hagi estat fixat o no
en el contracte, que en cap cas pot ser superior a deu anys, i es computi computarà
des de la conclusió del contracte o des de l’obtenció de la llicència. En aquest segon
cas, el termini d’obtenció de la llicència d’obres no pot ser superior a dos anys.
Esmena 21
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 4 del paràgraf article 621-53 de l’article 3

4. El venedor o en el seu cas el representant dels propietaris pot atorgar escriptura d’obra nova i de constitució del règim de la propietat horitzontal si hi fa constar
una descripció individualitzada de l’element venut tal i com apareix a l’escriptura de
compravenda. La inscripció de l’esmentat element es practica a nom del comprador.
Esmena 22
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de la lletra a de l’apartat 3 del paràgraf article 621-54 de l’article 3

a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la
certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el contracte, amb efectes des de la data de la notificació en el domicili que hagi designat
el comprador o consti en el Registre, així com als titulars de drets reals inscrits amb
posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació. Si en aquesta consta l’immoble com a habitatge de la família també s’ha de notificar al cònjuge
o convivent. Quan no consti el domicili dels titulars, la notificació es practica per
edictes en un dels diaris de major difusió en el lloc d’ubicació de la finca.
Esmena 23
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra b de l’apartat 3 del paràgraf article 621-54 de l’article 3

b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposició establerta al contracte. En aquests casos, el notari dona per acabada la seva
intervenció i per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral.
Esmena 24
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 4 del paràgraf article 621-54 de l’article 3 que
queda redactat de la manera següent:

4. La readquisició pel venedor comporta l’obligació de retorn de les quantitats
abonades pel comprador. En el supòsit de discrepància sobre les quantitats a retornar al comprador, el venedor haurà de consignar les quantitats cobrades del comprador, sotmetent les discrepàncies a resolució judicial.
Esmena 25
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra c del paràgraf article 623-4 de l’article 4

c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
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Esmena 26
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de l’apartat 5 del paràgraf article 623-12 de l’article 4

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el contracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes
al domicili de l’arrendador o qualsevol altra forma de pagament de la qual en quedi
constància fefaent o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un mes o,
si s’escau, segons el costum de la comarca
Esmena 27
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de la lletra d del paràgraf article 625-5 de l’article 6

d) La identificació de l’espècie, l’edat i el nombre d’animals que aporta l’integrador i, si s’escau, l’edat o el pes de sortida o el temps d’estada previst un cop finida
l’estada. El nombre d’animals mínim i màxim que s’entrarà. Caldrà fer constar nº
d’engreixades a l’any o en cas de reproductores, condicions concretes de la gestió
(recria,...)
Esmena 28
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la lletra j del paràgraf article 625-5 de l’article 6

(Afegim una coma després de dejeccions)
j) El sistema de gestió de les dejeccions, dels subproductes ramaders i dels residus generats per l’explotació, amb la indicació del corresponent sistema d’atribució
de responsabilitat entre les parts.
Esmena 29
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de la lletra m del paràgraf article 625-5 de l’article 6

m) Data de retribució al ramader que ha de ser inferior a 30 dies des que es treu
el primer camió d’animals.
Esmena 30
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra h al paràgraf article 625-7 de l’article 6

h) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la
relació d’explotacions que té integrades en un termini de 15 dies des de la signatura
del contracte.
Esmena 31
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra i al paràgraf article 625-7 de l’article 6

i) Col·laborar amb l’integrat per tal que la gestió de les dejeccions es faci correctament seguint el que diu la normativa, proporcionant un pinso que li permetin
complir en conformitat.
Esmena 32
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra j al paràgraf article 625-7 de l’article 6

j) Fer-se coresponsable amb l’integrat en cas de no complir correctament amb
la normativa.
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Esmena 33
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra g al paràgraf article 625-8 de l’article 6

g) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet
de portar a terme l’explotació de bestiar en règim d’integració, dades de l’integrador
i qualsevol canvi d’aquesta situació.
Esmena 34
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera
El contracte d’integració s’ha d’inscriure en un registre específic de contractes
d’integració que s’integra dins del Registre d’Explotacions Agràries de Catalunya,
al qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d’acord amb la
norma corresponent de creació de registre telemàtic de documents del departament
competent en matèria de ramaderia. La casa integradora té l’obligació d’inscriure
els contractes d’integració en un termini de 6 mesos des de la seva signatura.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38716)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 3, article 621-8

Article 621-8. Arres
1. El lliurament d’una quantitat de diners pel comprador al venedor s’entén fet
com a arres confirmatòries, és a dir, en senyal de conclusió i a compte del preu de
la compravenda.
2. Les arres penitencials s’han de pactar expressament. Si el comprador desisteix del contracte les perd, llevat que el desistiment estigui justificat d’acord amb el
que disposa l’article 621-49. Si qui desisteix és el venedor, les ha de tornar doblades.
3. En la compravenda d’immobles el lliurament d’arres penitencials pactades per
un termini màxim de sis mesos i dipositades davant notari es pot fer constar en el
Registre de la Propietat i, en aquest cas, l’immoble queda afecte a la seva devolució.
En cas de desistiment, el notari ha de lliurar les arres dipositades a qui correspongui.
L’afecció s’extingeix:
a) transcorreguts seixanta dies després del termini pactat, llevat que hi hagi una
anotació anterior de demanda per part del comprador. En aquest cas, l’afecció es
cancel·la d’ofici.
b) quan el comprador desisteix i el venedor ho acredita fefaentment.
c) quan s’inscriu la compravenda.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 3, article 621.11, apartat 2

Article 621-11. Posada a disposició
2. No és exigible al venedor la fixació de cap termini en els casos que aquest sigui determinable d’acord amb el contracte i en aquells altres en què les parts hagin
pactat que el lliurament s’ha de realitzar en un lloc diferent de l’establiment o del
domicili del venedor.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 3, article 621-12

Article 621-12. Assegurança
El venedor que no estigui obligat a assegurar el bé i el transport ha de proporcionar, a sol·licitud del comprador, tota la informació per a la contractació de l’assegurança.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 3, article 621-32

Article 621-32. Temps de pagament del preu
1. Llevat de pacte en contrari, el comprador ha de pagar íntegrament el preu en
el moment del lliurament del bé. Si s’ha pactat l’ajornament d’una part del preu, ha
de pagar la part convinguda en el moment del lliurament del bé.
2. El venedor només pot rebutjar el pagament avançat del preu o de la part del
preu que es va convenir d’ajornar si té un interès legítim per a fer-ho.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició a l’article 3. Article 621-47

Article 621-47. Adaptació del contracte i correcció de la lesió
1. En el supòsit regulat per l’article 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudicada, l’autoritat judicial pot adaptar el contingut del contracte d’acord amb la pràctica
contractual prevalent en el moment de la seva conclusió i amb les exigències de la
bona fe i la honradesa dels tractes.
2. En el supòsit regulat per l’article 621-46, es pot evitar la rescissió mitjançant
el pagament en diners del valor total de la prestació, amb els interessos legals a
comptar des de la conclusió del contracte.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 3, article 621-49, apartat 1

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per
una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del contracte si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’immoble,
llevat que la denegació es derivi de la negligència del comprador.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 3, del títol de l’article 621-51

Article 621-51. Immobles en construcció o rehabilitació en situació de comunitat
Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 3, del títol de l’article 621-53

Article 621-53. Règim de la comunitat especial
Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 3, article 621-54

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament
del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble,
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.
2. Quan el pacte s’ha formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre de
la Propietat, s’apliquen a la resolució les normes d’aquest article. El pacte ha de preveure que perquè tingui lloc la resolució, la part impagada del preu ajornat, inclosos,
si és el cas, els interessos pactats, ha de superar el quinze per cent del preu íntegre
més els interessos. Es pot establir que el venedor retingui les quantitats abonades pel
comprador, amb un màxim de la meitat de la quantitat total que hagi hagut de percebre, d’acord amb el contracte, fins a la data de la resolució. Si s’han pactat interessos,
l’escriptura ha d’incorporar un quadre d’amortització i el tipus d’interès ha de ser fix,
s’ha de meritar per mesos vençuts, i no pot ser superior a l’interès legal en el moment
de l’atorgament de l’escriptura, incrementat en el cinquanta per cent. El venedor no
pot reclamar al comprador cap quantitat per les quotes futures i no vençudes.
3. El procediment notarial de resolució, que s’inicia un cop fet el requeriment
que preveu el punt 1 sense haver obtingut el pagament del preu ajornat i en una acta
separada, és el següent:
a) El notari ha de demanar al Registre de la Propietat certificació de domini i
càrregues de la finca, que s’ha de fer constar per nota marginal. Un cop rebuda la
certificació, ha de notificar al comprador la voluntat del venedor de resoldre el contracte, amb efectes des de la data de la notificació, així com als titulars de drets reals
inscrits amb posterioritat, en el domicili que consti al Registre segons la certificació.
Si en aquesta consta expressament l’immoble com a habitatge de la família també
s’ha de notificar al cònjuge o convivent. La notificació ha de ser personal; quan no
es pugui notificar personalment, es practica per edictes en un dels diaris de major
difusió en el lloc d’ubicació de la finca.
b) El comprador, en el termini de quinze dies, es pot oposar a la resolució si paga
el deute, al·lega el pagament d’allò reclamat, o la concurrència d’altra causa d’oposició establerta al contracte. En aquests casos, el notari dóna per acabada la seva intervenció i per conclòs el procediment, i queda expedita la via judicial o arbitral. No es
pot al·legar el pagament si a l’escriptura de compravenda es va convenir que els pagaments
es farien per mitjà de transferències al compte de provisions del notari que l’autoritza i no
consta que els pagaments s’hagin fet.

c) En el supòsit de manca d’oposició a la resolució o d’oposició limitada a la liquidació practicada pel venedor, l’acta notarial de resolució constitueix títol per a la
inscripció del domini de l’immoble a favor del venedor, per a la cancel·lació de la
inscripció de la condició resolutòria exercitada i la de tots els assentaments de càrregues, gravàmens i drets consignats en el Registre amb posterioritat a la inscripció
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de la compravenda, llevat dels relatius a litigis sobre la vigència o l’exercici de la
pròpia condició resolutòria.
4. La readquisició pel venedor comporta l’afecció de l’immoble, amb caràcter
real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la quantitat que, si escau, s’hagi d’abonar al comprador. En la reinscripció
a favor del venedor es fa constar aquesta afecció, l’import de la qual és la quantitat
total que el venedor ha percebut fins la data de la resolució, segons allò determinat
per l’acta notarial.
5. L’afecció no té lloc o s’extingeix totalment o parcialment per:
a) Consentiment del comprador i, si escau, dels titulars de drets posteriors.
b) Resolució judicial o laude arbitral.
c) Consignació notarial de la quantitat garantida o aval bancari pel seu import.
d) Caducitat, transcorreguts cent vuitanta dies des de la data de la reinscripció a
favor del venedor, llevat que hi hagi una anterior anotació de demanda d’oposició a
la resolució o a la liquidació
6. Els assentaments registrals es practiquen d’acord amb el que disposa la Llei
Hipotecària.
Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 3, article 621-62

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions
que corresponguin al cedent té lloc un cop finalitzada l’obra.
Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 3.bis

Article 3.bis. Aprovació del títol II, capítol II, secció segona i tercera
S’aprova el títol II, capítol II, seccions segona i tercera, amb el contingut següent:
Capítol II. Contractes sobre activitat aliena
Secció segona. El mandat
Subsecció primera. El contracte
Article 622-21. Concepte
1. En el contracte de mandat, el mandatari s’obliga a gestionar en nom i per
compte del mandant els afers jurídics que aquest li encarrega, d’acord amb les seves
instruccions.
2. Els actes realitzats pel mandatari, dins de l’àmbit del mandat, vinculen aquest
darrer com si ell mateix els hagués realitzat.
Article 622-22. Actuació extralimitada
1. Els actes realitzats fora de l’àmbit del mandat o que no s’ajustin a les instruccions no vinculen el mandant llevat que:
a) els ratifiqui
b) la gestió es faci d’una manera més avantatjosa per al mandant.
c) concorri una alteració sobrevinguda de les circumstàncies ignorada pel mandant que el mandatari no ha pogut posar en el seu coneixement, sempre que aquest
actuï d’acord amb el que raonablement hauria autoritzat el mandant.
2. El tercer pot requerir el mandant perquè ratifiqui l’actuació dins d’un termini
raonable que li assenyali, transcorregut el qual sense declaració del mandat s’entén
que no hi ha ratificació.
3. El mandatari que actua de forma extralimitada respon davant del tercer de
bona fe i del mandant. El tercer de bona fe té acció contra el mandant si aquest s’ha
aprofitat de l’actuació extralimitada.
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4. Els actes ratificats es consideren realitzats dins dels límits del mandat, sense
perjudici dels drets de tercers de bona fe.
Article 622-23. Àmbit i extensió
1. L’àmbit i l’extensió del mandat es fixa per l’acord de les parts i, en allò que no
s’hi oposi, per la naturalesa de la gestió encomanada.
2. El mandatari només pot fer els actes d’administració ordinària, llevat que hi
estigui facultat expressament.
Article 622-24. Remuneració
1. El mandat es presumeix gratuït llevat de pacte o que el mandatari exerceixi
professionalment l’activitat encomanada.
2. La remuneració es determina, en defecte de pacte, per les regles professionals
aplicables i, subsidiàriament, pels usos del lloc d’acord amb la naturalesa de l’afer.
3. La cessió de la execució del mandat no altera el caràcter onerós o gratuït. El
dret a la remuneració, si escau, correspon al mandatari que hagi contractat amb el
mandant.
Article 622-25. Autocontractació i conflicte d’interessos
1. El mandatari no pot ser part contractual respecte del mandant en relació amb
els afers jurídics objecte de l’encàrrec, llevat que:
a) Consti l’autorització expressa del mandant o
b) La determinació del contingut del contracte és tan precisa que evita el risc de
lesió dels interessos del mandant.
2. Quan el mandatari sigui part contractual respecte d’un únic mandant no té el
dret a la remuneració com a mandatari, llevat de pacte en contrari.
3. El mandatari que accepta efectuar la gestió d’un afer determinat per encàrrec
de dos o més mandants amb interessos contraposats ha d’informar d’aquest fet a les
parts i actuar de manera neutral. En cas contrari respon dels danys causats i perd
el dret a la remuneració.
4. En qualsevol altre supòsit de conflicte d’interessos amb el mandant s’aplica el
que estableix l’apartat 1.
Subsecció segona. Contingut
Article 622-26. Actuació personal
1. El mandatari ha d’actuar personalment i no pot cedir l’execució a tercera persona, ja sigui per substitució o per delegació, llevat d’autorització expressa, i si ho
fa respon dels actes realitzats per la persona cessionària.
2. Si el mandant ha autoritzat la cessió de l’execució, el mandatari només respon per la manca d’idoneïtat notòria de la persona escollida o per les instruccions
inadequades.
3. El mandant té acció directa contra la persona o persones a les quals s’ha
transmès l’execució del mandat.
Article 622-27. Execució del mandat
1. En l’execució del mandat, el mandatari:
a) ha d’actuar i complir l’encàrrec conforme al que s’hagi acordat i a les instruccions del mandant.
b) ha d’informar al mandant de les gestions realitzades i del seu resultat
c) ha de posar en coneixement del mandant qualsevol modificació de les circumstàncies, sempre que sigui raonablement possible.
2. El mandatari ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable,
d’acord amb la naturalesa de l’afer encarregat. En el cas que el mandatari exerceixi
professionalment l’activitat encomanada, llevat de pacte exprés, ha d’actuar amb la
diligència professional corresponent.
3. El mandatari respon davant del mandant de la seva pròpia actuació i de la
dels seus auxiliars.
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Article 622-28. Obligació de cooperació
1. El mandant ha de cooperar amb el mandatari per tal de facilitar l’execució del
mandat i, llevat de pacte en contra, li ha d’anticipar els mitjans necessaris.
2. El mandant ha de lliurar al mandatari el document, si n’hi ha, on consta el
poder, el qual s’ha de formalitzar en escriptura pública en els casos que estableix
la llei.
Article 622-29. Pluralitat de mandataris
1. En el cas d’una pluralitat de mandataris per a gestionar un mateix afer, cadascun dels mandataris pot actuar per ell sol, llevat de pacte en contra.
2. En el cas que diversos mandataris hagin actuat de forma conjunta responen
sempre solidàriament de la gestió.
3. Els mandataris que han realitzat efectivament la gestió tenen dret a la remuneració, d’acord amb el que estableix l’article 622-24.
Article 622-30. Pluralitat de mandants
En el contracte de mandat conclòs per una pluralitat de mandants amb un mateix mandatari per a gestionar el mateix afer o afers d’interès comú, cadascun dels
mandants pot exigir per ell sol el compliment del mandat, llevat de pacte en contra,
i responen sempre de forma solidària davant del mandatari.
Article 622-31. Rendició de comptes
1. El mandatari ha de comunicar sense dilació la finalització de l’encàrrec i ha
de retre comptes al mandant.
2. La dispensa de l’obligació de retre comptes és ineficaç en cas que el mandatari
hagi actuat de mala fe.
3. El mandatari ha de restituir el romanent d’allò que va rebre per a l’execució
del mandat i lliurar al mandant tot allò obtingut com a conseqüència de l’execució
del mandat.
4. El mandatari deu interessos legals de les quantitats rebudes del mandant o
cobrades en execució del mandat, des del dia que les havia de lliurar o d’invertir
d’acord amb les instruccions del mandant.
Article 622-32. Reembossament de despeses i indemnització de danys i perjudicis
1. El mandant ha de reembossar al mandatari les quantitats que ha anticipat
per a l’execució del mandat, amb els interessos legals a comptar des de la data de
la bestreta.
2. El mandant ha d’indemnitzar al mandatari els danys i perjudicis derivats de
l’execució del mandat, llevat que li siguin imputables.
Subsecció tercera. Extinció
Article 622-33. Causes
1. El mandat s’extingeix, a més de les causes establertes pel títol de constitució
o per la llei, per:
a) El compliment de l’encàrrec.
b) La revocació per part del mandant o el desistiment del mandatari.
c) La mort, la declaració de mort o d’absència, la modificació judicial de la
capacitat o la prodigalitat, la declaració de concurs del mandant o del mandatari.
d) L’extinció de la persona jurídica mandant o mandatària.
2. En cas de modificació judicial de la capacitat del mandant el contracte no
s’extingeix quan se n’ha establert la continuïtat o s’ha conclòs per al cas de modificació judicial de la capacitat apreciada conforme a allò determinat pel mandant.
Article 622-34. Extinció del mandat col·lectiu
1. En cas de pluralitat de mandants, el mandat s’extingeix quan la causa afecta
a tots, llevat de pacte en contrari o que la causa d’extinció sigui la revocació justificada.
2. En el mandat convingut amb una pluralitat de mandataris que hagin d’actuar
conjuntament, el mandat s’extingeix si la causa afecta a tots, llevat de pacte en contrari.
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Article 622-35. Revocació del mandat
1. El mandant pot revocar en qualsevol moment el mandat, llevat dels supòsits
d’irrevocabilitat establerts per l’article 622-36. La revocació ha de ser expressa i
s’ha de notificar al mandatari.
2. La revocació no es pot oposar a tercers de bona fe que hagin contractat amb
el mandatari:
a) Si el mandatari no la coneixia.
b) Si, fins i tot coneixent-la, el mandat s’hagués atorgat per a contractar amb persones determinades i aquestes no tenien coneixement de la revocació.
3. Una vegada revocat el mandat, el mandant pot exigir al mandatari la devolució del document on hi constava. El mandatari pot substituir la devolució per la
constància de la revocació en les còpies del document.
Article 622-36. Pacte d’irrevocabilitat
1. Es pot pactar que el mandat sigui irrevocable quan l’atorgament tingui com a
finalitat la salvaguarda d’interessos legítims del mandatari o dels mandants, derivats d’una relació jurídica diferent del mandat.
2. No obstant el pacte d’irrevocabilitat, el mandat pot ser revocat si:
a) La relació jurídica que fonamenta la irrevocabilitat s’extingeix. En cas d’irrevocabilitat pactada en interès del mandatari, l’extinció té lloc per incompliment de
la relació jurídica.
b) Concorre una causa legítima.
3. La revocació produeix efectes si, notificada al mandatari, aquest no s’hi oposa
en el termini de quinze dies.
4. La revocació del mandat que contravingui el pacte d’irrevocabilitat és ineficaç.
Article 622-37. Desistiment del mandatari
1. El mandatari pot desistir del mandat comunicant la seva decisió al mandant.
2. Quan el mandat s’ha conferit per un temps determinat o per un afer concret, si
el mandatari desisteix sense causa legítima ha d’indemnitzar al mandant pels danys
i perjudicis soferts.
3. Quan el mandat s’ha conferit per un temps indeterminat, el mandatari no ha
d’indemnitzar els danys i perjudicis soferts pel mandant, llevat que la comunicació
de desistir sobrepassi un temps prudencial o que no acrediti l’existència de causa
legítima.
Article 622-38. Pròrroga de la legitimació
1. Quan el contracte s’ha extingit per qualsevol causa que afecti al mandant, el
mandatari ha de continuar l’execució ja començada de l’encàrrec:
a) si la interrupció immediata de l’activitat comporta un risc per als interessos
del mandatari o d’un tercer
b) si el mandat es va establir amb caràcter irrevocable.
2. Quan el contracte s’extingeix per qualsevol causa que afecti al mandatari, els
seus hereus o representants ho han de notificar al mandant i han de prendre les mesures oportunes d’acord amb les circumstàncies i en interès del mandant.
Article 622-39. Desconeixement de l’extinció
1. L’extinció del contracte ha de ser comunicada a l’altre part per l’interessat, els
seus hereus o representants legals.
2. Els actes que faci el mandatari abans de conèixer l’extinció són eficaços respecte del mandant i dels seus hereus.
3. Quan els tercers de bona fe no coneguin l’extinció del contracte aquest fet no
els afecta amb independència de les accions del mandant contra el mandatari.
Secció tercera: Gestió d’afers aliens sense mandat
Article 622-40. Fonament
1. La persona que gestiona un afer aliè, amb motiu raonable i sense un encàrrec
ni una obligació prèvia, està obligada a continuar la gestió jurídica o material fins
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a la seva finalització o a requerir el titular, el representant o l’administrador que el
substitueixi en la gestió començada.
2. El gestor està subjecte a les normes del contracte de mandat des del moment
de la ratificació de la gestió.
Article 622-41. Deures del gestor
1. El gestor ha d’actuar amb la diligència pròpia d’una persona raonable, d’acord
amb la naturalesa de l’afer.
2. En el cas que el gestor actuï en exercici del seu ofici o activitat professional ha
d’aplicar la diligència professional corresponent.
3. La responsabilitat per danys derivada de la infracció de diligència establerta s’exonera o atenua en cas de culpa del titular de l’afer o d’intervenció de tercer.
4. El gestor no respon en els supòsits de cas fortuït, llevat que emprengui actuacions arriscades o inusuals per part del titular de l’afer o quan procuri el seu propi interès en detriment del titular de l’afer. En cap cas no respon en els supòsits de
força major.
5. El gestor és responsable pels actes del seu delegat o substitut.
6. Finalitzada la gestió o, en cas que sigui possible, durant l’execució d’aquesta,
el gestor ha de posar en coneixement del titular de l’afer la gestió efectuada, o, en el
seu cas, el curs de la que està efectuant, retre-li comptes i, si escau, posar a la seva
disposició allò obtingut en el curs de la gestió.
Article 622-42. Rescabalament i indemnització per la gestió
1. El titular de l’afer, malgrat que no vulgui aprofitar el resultat de la gestió o no
s’hagi obtingut cap resultat, està obligat a:
a) Rescabalar el gestor de les despeses útils i necessàries efectuades en el seu
interès. Les quantitats anticipades pel gestor meriten interès legal des del dia del
pagament.
b) Indemnitzar els danys i perjudicis al gestor.
c) Alliberar el gestor de les obligacions contretes en el seu interès.
2. La concurrència d’interès del gestor en l’afer comporta la reducció de l’import
dels seus drets en proporció al benefici obtingut.
3. La utilitat o la necessitat de les despeses efectuades i la de les obligacions
contretes s’han de valorar atenent al moment en què van ser efectuades o contretes.
4. Si la pretensió del gestor no s’ajusta als requisits de la gestió d’afers aliens pot
recórrer a les regles de l’enriquiment injustificat.
Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 4, article 623.27

Article 623-27. Dret de tanteig i retracte de l’arrendatari
1. L’arrendatari té el dret de tanteig i retracte de la finca arrendada en cas d’alienació onerosa, dació en pagament, o aportació a societat pel propietari excepte en
els casos següents:
a) Si l’alienació es fa al copropietari de la finca o al cònjuge, convivent en parella estable, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al
segon grau.
b) Si la finca no te la qualificació de rústica.
2. Aquest dret no es pot renunciar anticipadament i és preferent al retracte legal
de confrontants regulat pels articles 568-16 a 568-21.
3. En cas de transmissió d’una finca només arrendada en part o a diferents arrendataris, el dret de l’arrendatari es limita a la part de la finca que té en arrendament.
4. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants exerciten el dret de
tanteig i retracte estan obligats a destinar la finca adquirida a activitats agrícoles, ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. L’incompliment
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d’aquesta obligació o l’alienació onerosa, dació en pagament o l’aportació a societat de la finca abans d’acabar els cinc anys, faculta als propietaris anteriors i els
seus successors demanar la reversió a la situació anterior sempre que ho reclamin
en el termini d’un any a comptar des de l’acabament dels cinc anys esmentats.
Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 4, article 623-28

Article 623-28. Dret de tanteig
1. El propietari ha de notificar fefaentment a l’arrendatari la voluntat d’alienar,
donar en pagament o fer l’aportació a una societat, el preu o valor i les altres circumstàncies de l’acte jurídic transmissiu.
2. L’arrendatari pot exercir el dret de tanteig en els dos mesos següents a la notificació mitjançant el pagament o consignació notarial del preu o valor.
Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 4, article 623-29

Article 623-29. Dret de retracte
1. L’arrendatari gaudeix del dret de retracte sobre finca arrendada si el propietari no li notifica la voluntat d’alienar, donar en pagament o fer aportació a una societat de la finca arrendada o la transmet a un tercer abans del termini de dos mesos o
ho fa per un preu o condicions substancials diferents de les comunicades.
2. L’arrendatari pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al moment en
què tingui coneixement de l’alienació, o de la inscripció d’aquesta al Registre de la
Propietat, si s’ha produït abans.
3. En tota alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està o no arrendada i
si s’ha fet la notificació a l’arrendatari d’acord amb el que estableix l’article 623-28.
4. En tot cas, hi hagi o no dret de tanteig i retracte, per a inscriure en el Registre
de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca rústica arrendada cal justificar que
s’ha notificat fefaentment a l’arrendatari.
Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 5, article 624-1

Article 624-1. Concepte
Pel contracte de violari una persona s’obliga a pagar a una altra una pensió periòdica en diners durant la vida d’una persona o més d’una que visquin en el moment de la constitució.
Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 5, article 624-2

Article 624-2. Constitució
1. El violari es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la percepció d’un capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té
com a causa la mera liberalitat.
2. Quan el violari es constitueix a títol gratuït se li apliquen les normes sobre les
donacions i els llegats. El constituent pot determinar expressament en el moment de
la constitució que el beneficiari no pot transmetre la pensió.
3. Quan el violari es constitueix a títol onerós, se li apliquen les normes de conformitat en els mateixos termes que a la compravenda.
4. El violari ha de constar en escriptura pública.
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Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 5, article 624-6, apartats 3 i 5

Article 624-6. Incompliment i garanties
1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a reclamar les pensions vençudes i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la persona en relació amb la qual es va constituir la pensió és viva.
2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom també pot sol·licitar a
l’autoritat judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar
el pagament de les pensions futures. Si no es constitueixen en el termini de tres mesos es pot demanar la resolució.
3. La pensió es pot assegurar mitjançant una garantia real, constituïda en escriptura pública. En cas que es constitueixi una hipoteca en garantia de les pensions,
s’aplica l’article 626-4.2 i 3.
4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós
de la pensió per manca de pagament de pensions.
5. La resolució definitiva del contracte comporta la restitució del capital lliurat
prèviament, i no comporta la devolució de les pensions percebudes.
Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 5, article 624-7

Article 624-7. Extinció
1. El dret al violari s’extingeix per:
a) La mort de les persones en relació amb la vida de les quals s’havia constituït,
excepte quan el deutor hagi estat condemnat per sentència ferma pel fet d’haver participat a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la responsabilitat civil
exigible, subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus
successors, fins que la persona sobre la vida de la qual es va constituir la violari hagués arribat a l’edat de noranta anys.
b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del pagador de la pensió si està
al corrent del pagament de les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del capital. La restitució es fa al constituent o als seus hereus, a no ser que s’hagués pactat a favor del beneficiari o altra persona. La redempció es formalitza en escriptura
pública.
2. És nul el violari constituït sobre la vida d’una persona morta en la data de
l’atorgament o que pateixi una malaltia que li causi la mort en els dos mesos següents a la data de la constitució.
Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 6, article 625.1

Article 625-1. Concepte
1. La integració és el contracte pel qual s’estableix una relació de col·laboració
entre l’integrador i l’integrat en el qual ambdós participen econòmicament en la
producció que s’obtingui en funció de les aportacions de cadascú.
2. L’integrador proporciona els animals, els mitjans de producció i els serveis
que es pactin.
3. L’integrat aporta les instal·lacions i els béns i serveis necessaris per a l’explotació, i es compromet a la cura i al manteniment del bestiar.
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Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De supressió a l’article 6, article 625-4, apartat 1

Article 625-4. Forma i durada
1. El contracte d’integració s’ha de formalitzar per escrit segons el model homologat per resolució del conseller del departament competent en matèria de ramaderia. Són nuls de ple dret els contractes verbals.
Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 6, article 625-9

Article 625-9. Constància expressa de les obligacions
En el contracte han de constar expressament les obligacions assumides per cadascuna d’ells respecte de:
a) El subministrament dels aliments, els productes zoosanitaris, els serveis
d’atenció veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en les
condicions de qualitat i sanitat adients.
b) La direcció i la gestió sanitària de l’explotació
c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la
normativa sectorial, el dels programes d’actuació agroambientals i el de les bones
pràctiques ramaderes.
d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió corresponent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l’explotació i el cost que se’n deriva, d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
Esmena 22
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 6, article 625-10

Article 625-10. Responsabilitat
1. L’abast de les obligacions derivades de la responsabilitat i de les infraccions
de la normativa especifica durant la vigència del contracte determina en funció de
l’abast de les obligacions assumides, per cada part.
2. L’integrador ha d’indemnitzar l’integrat:
a) Pels danys i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties del bestiar
quan siguin conseqüència de l’estat sanitari dels animals en el moment de llur lliurament o de la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions convingudes.
b) Pels danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar.
3. L’integrat ha de compensar l’integrador pels danys i els perjudicis que siguin
conseqüència de la seva actuació.
4. Quan la decisió correspon a l’integrador i l’execució o aplicació a l’integrat,
tots dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible atribuir la responsabilitat a una de les parts.
5. En cas que en la carn dels animals a l’escorxador es detectin residus d’antibiòtics
o d’altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims de presència autoritzats, se’n considera responsable el propietari o propietària dels animals,
llevat que l’actuació objecte d’infracció administrativa sigui imputable a l’integrat.
Esmena 23
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 6, article 625-11

Article 625-11. Indemnitzacions de l’Administració
1. Són indemnitzables, per l’autoritat competent, d’acord amb els barems aprovats oficialment i de la manera i en les condicions establerts per reglament:
3.01.01. Projectes de llei

32

BOPC 239
20 d’octubre de 2016

a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de
producció que es considerin contaminats.
b) Els animals que morin per causa directa després d’haver estat sotmesos a tractaments o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi, o, en general, els
que hagin mort en el context de les mesures de prevenció o lluita contra una malaltia
com a conseqüència de l’execució d’actuacions imposades per l’autoritat competent.
c) Els avortaments o les incapacitats productives permanents, i vicissituds anàlogues sempre que es demostri i s’estableixi la relació de causal amb el tractament
aplicat.
2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o propietària dels animals o
dels mitjans de producció ha d’haver complert la normativa de sanitat animal aplicable en cada cas.
3. En cas que s’estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels
animals, aquest ha de compensar l’integrat de manera proporcional als dies d’estada
dels animals a l’explotació i també, si escau, de manera proporcional als altres perjudicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.
Esmena 24
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a l’article 6, article 625-12

Article 625-12. Extinció
A més de les causes generals d’extinció de les obligacions, el contracte d’integració s’extingeix:
a) Pel venciment del termini establert en el contracte.
En cas que una de les parts vulgui resoldre anticipadament el contracte, ha d’avisar l’altra part per escrit amb una antelació mínima equivalent a la meitat del cicle
productiu.
b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts contractants, un cop acabat
el procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d’un acord
entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els successors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la
producció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en
condicions idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.
c) Per mort o extinció de la persona jurídica de qualsevol de les parts contractants, en
el moment d’acabament del procés en curs, encara que no hagi vençut el termini del contracte. En aquest cas no s’extingeix si hi ha acord entre el contractant supervivent i els
successors del premort.
Quan els successors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i
directes en la producció afectada a la integració, aquests succeeixen el premort en les mateixes condicions establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.
Esmena 25
GP de Junts pel Sí
D’addició a l’article 7, article 626-1

Article 626-1. Concepte
Pel contracte de censal una persona transmet a una altra la propietat de béns
concrets o d’una quantitat determinada de diners, i aquesta darrera s’obliga a pagar
a una persona i els seus successors una prestació periòdica en diners i per temps
indefinit.
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Esmena 26
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’enumeració a l’article 7, article 626-2

Article 626-2. Forma i contingut
1. El censal ha de constar en escriptura pública.
2. En el contracte ha de constar el capital rebut, la quantia de la prestació i la
forma de pagament.
3. També hi poden constar:
a) La quantitat convinguda a efectes de redempció, si el capital és en béns.
b) Les garanties que s’estableixin per assegurar el pagament de la prestació.
c) La clàusula d’estabilització del valor de la prestació.
d) El pacte de millora.
e) El pacte d’irredimibilitat.
Esmena 27
GP de Junts pel Sí

De modificació a l’article 7, article 626-3, apartat 2
2. Són aplicables les normes d’inexigibilitat de les pensions relatives als censos.
Esmena 28
GP de Junts pel Sí

De modificació a l’article 7, article 626-5, apartat 1
Article 626-5. Pacte de millora
1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el censalista, que és el perceptor de la pensió, no pot exigir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps estipulat, fins després de transcorreguts cinc anys, la garantia, personal o real, o el
millorament de la que hagués estat establerta.
Esmena 29
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera. Modificacions dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè del Codi
civil de Catalunya.
1. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya

Es modifiquen les lletres a), b) i e) de l’article 121-16, que resten redactades de
la manera següent:
a) En les pretensions de les quals siguin titulars persones menors d’edat o que
tinguin la capacitat judicialment modificada mentre no disposin de representació legal o mentre no hagin nomenat un apoderat, d’acord amb el que estableix l’article
222-2.1, en l’àmbit de les seves funcions.
b) En les pretensions entre cònjuges, mentre dura el matrimoni, fins a la separació legal o de fet.
e) En les pretensions entre la persona que exerceix els càrrecs de tutor, curador,
administrador patrimonial, defensor judicial o acollidor i la persona menor o que
tingui la capacitat judicialment modificada, mentre es manté la funció corresponent.
2. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya

1) S’addiciona un apartat 4 a l’article 211-3, amb el redactat següent:
4. L’autoritat judicial s’ha de pronunciar expressament sobre la capacitat per
exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat d’una persona,
d’acord amb allò establert per la legislació processal i de règim electoral.
2) Es modifica l’apartat 2 de l’article 211-7, que resta redactat de la manera següent:
2. La capacitat del menor emancipat es complementa amb l’assistència del cònjuge o del convivent major d’edat en cas de matrimoni o de convivència estable en
parella del emancipat, dels progenitors o, a manca d’aquests, del curador.
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3) Se suprimeix la lletra a) de l’apartat 1, de l’article 211-8, que resta redactat de
la manera següent:
Article 211-8. Formes d’emancipació
1. L’emancipació pot tenir lloc:
a) Per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la tutela.
b) Per resolució judicial.
2. L’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar al Registre Civil. Mentre no
s’inscrigui, no produeix efectes contra tercers.
4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 222-21, que resta redactat de la manera
següent:
1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de fer inventari del patrimoni del tutelat, en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del
càrrec. El lletrat de l’Administració de justícia pot prorrogar aquest termini per causa justa fins a un màxim de dos mesos.
5) Es modifica l’article 222-29, que resta redactat de la manera següent:
Article 222-29. Conflicte d’interessos
En el cas de conflicte d’interessos amb el tutelat, si hi ha dos tutors o un tutor i
un administrador patrimonial, la persona afectada és substituïda per l’altra. Si només hi ha un tutor o si el conflicte d’interessos també hi és amb relació a la persona
que l’hauria de substituir, el lletrat de l’Administració de Justícia ha de nomenar un
defensor judicial.
6) Es modifica la lletra a) de l’article 223-1, que resta redactat de la manera següent:
a) Els menors d’edat emancipats, si els progenitors han mort o han quedat impedits per a exercir l’assistència prescrita per la llei, llevat del menor emancipat casat
o convivent en parella estable amb una persona plenament capaç.
7) Es modifica la lletra b) de l’article 223-9, que resta redactat de la manera següent:
b) El matrimoni o la convivència en parella estable del menor emancipat amb
una persona plenament capaç.
8) Es modifica l’article 224-1, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-1. Defensor judicial
El lletrat de l’Administració de justícia ha de nomenar un defensor judicial en
els casos següents:
a) Si hi ha un conflicte d’interessos entre el tutor i el tutelat, o entre el curador i
la persona posada en curatela.
b) Si ho exigeixen les circumstàncies de la persona que ha d’ésser tutelada, mentre la tutela no es constitueixi.
c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació d’incapacitat relativa.
d) En els supòsits en què per qualsevol causa els tutors o curadors no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a
l’exercici dels càrrecs.
e) En els altres casos determinats per la llei.
9) Es modifica l’article 224-2, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-2. Nomenament
1. El lletrat de l’Administració de justícia nomena defensor judicial, d’ofici o a
petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador, del mateix menor o de qualsevol
persona amb un interès legítim.
2. El nomenament ha de recaure en la persona que el lletrat de l’Administració
de justícia cregui més idònia, tenint en compte el fet que determina el nomenament.
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10) Es modifica l’article 224-3, que resta redactat de la manera següent:
Article 224-3. Actuació
En els casos de conflicte d’interessos, l’actuació del defensor judicial es limita als
actes que n’hagin determinat el nomenament.
11) Es modifica l’article 231-26, que resta redactat de la manera següent:
Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació legal o divorci
Els capítols queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, si hi ha separació
legal o si el matrimoni es dissol per divorci, però conserven l’eficàcia:
a) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels cònjuges.
b) Els pactes fets en previsió de la ruptura matrimonial.
c) Els pactes successoris en els casos en què ho estableix aquest codi.
d) Els pactes que tenen els capítols com a instrument merament documental.
12) Es modifica l’apartat 1 de l’article 231-30, que resta redactat de la manera
següent:
1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat legalment, o de fet, la propietat
de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal.
Els dits béns no es computen en el seu haver hereditari.
13) Es modifica l’article 231-31, que resta redactat de la manera següent:
Article 231-31. Any de viduïtat
1. Durant l’any següent a la mort o declaració de mort d’un dels cònjuges, el
supervivent no separat legalment o de fet que no sigui usufructuari universal del patrimoni del premort té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ésser alimentat
a càrrec d’aquest patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els
cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és independent dels altres
que li corresponguin en virtut de la defunció del premort.
2. El cònjuge supervivent perd els drets a què fa referència l’apartat 1 si, durant
l’any següent a la mort o declaració de mort del seu cònjuge, es torna a casar o
passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix
greument els fills comuns en potestat parental. En cap cas no està obligat a tornar
l’import dels aliments percebuts.
14) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-16, que resta redactat
de la manera següent:
a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
15) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-36, que resta redactat
de la manera següent:
a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
16) Es modifica la rúbrica del Capítol III, Títol III, Llibre II, que resta redactat
de la manera següent:
Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació
legal
17) Es modifica l’article 233-2, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-2. Mesures definitives
1. Si els cònjuges arriben a un acord respecte de les mesures reguladores de la
separació, el divorci o les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de formular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats 4,
5 i 6 d’aquest article.
2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada
judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judicial
per a la seva aprovació. També han de fer-ho, en tot cas, si es tracta d’un conveni
regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.
3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular el
contingut del conveni davant de lletrat de l’Administració de Justícia o en escriptura
pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervinguin perso-
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nalment en l’atorgament, estiguin assistits per lletrat en exercici i expressin la seva
voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.
4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regulador ha de contenir:
a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries
com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.
c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no
convisquin en el mateix domicili.
5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de contenir, si escau:
a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne la
modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.
b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
c) La compensació econòmica per raó de treball.
d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa
6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els cònjuges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no
tinguin recursos econòmics propis.
18) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-3, que resta redactat de la manera
següent:
1. En els supòsits establerts per l’apartat 2 de l’article 233-2, els pactes adoptats
en conveni regulador han d’ésser aprovats per l’autoritat judicial, llevat dels punts
que no siguin conformes amb l’interès dels fills menors.
19) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-7, que resta redactat de la manera
següent:
1. Les mesures establertes per un procés matrimonial o per un conveni atorgat
davant notari o lletrat de l’administració de justícia es poden modificar, mitjançant
una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies concurrents en el moment de dictar-les. També es poden modificar, en tot cas, de comú
acord entre els cònjuges dins de les seves facultats d’actuació.
20) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-8, que resta redactat de la manera
següent:
1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura
que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament.
21) Es modifica l’article 233-14, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-14. Prestació compensatòria
1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la convivència, resulti més perjudicada té dret a una prestació compensatòria
que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui
mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el dret d’aliments dels
fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona
fe, en les mateixes circumstàncies.
2. Es perd el dret a reclamar la prestació compensatòria si no se sol·licita en el
primer procés matrimonial o s’estableix en el primer conveni regulador.
22) Es modifica l’article 233-15, que resta redactat de la manera següent:
Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria
Per a fixar la quantia i la durada de la prestació compensatòria, s’ha de valorar
especialment:
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a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensació econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liquidació del règim econòmic matrimonial.
b) La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d’un dels cònjuges d’obtenir ingressos.
c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte llur
edat i estat de salut i la manera com s’atribueix la guarda dels fills comuns.
d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.
23) Es modifica l’apartat 2 de l’article 233-16, que resta redactat de la manera
següent:
2. Els pactes de renúncia no incorporats a un conveni regulador no són eficaços
en allò que comprometin la possibilitat d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge creditor.
24) S’addiciona una lletra e) a l’apartat 2 de l’article 233-24, amb el redactat
següent:
e) De mutu acord entre els cònjuges o per renuncia del cònjuge beneficiari.
25) Es modifica l’article 234-6, que resta redactat de la manera següent:
Article 234-6. Acords assolits després del cessament de la convivència
1. Després del cessament de la convivència, els convivents poden acordar els
efectes de l’extinció de la parella estable.
2. En el cas d’acords assolits després del cessament de la convivència, els convivents de comú acord o un dels convivents amb el consentiment de l’altre poden sotmetre a l’aprovació de l’autoritat judicial una proposta de conveni que inclogui tots
els efectes que l’extinció hagi de produir respecte als fills comuns i entre els convivents. Als acords inclosos en una proposta de conveni s’aplica l’article 233-3.
3. Si no hi ha fills comuns que depenen dels convivents, aquests poden regular els
efectes de l’extinció de la parella estable per mitjà d’un conveni formulat davant del
lletrat de l’administració de justícia o en escriptura pública davant de notari.
4. Els acords assolits fora de conveni es regeixen per l’article 233-5.
5. Si no hi ha acord entre els convivents, s’aplica el que estableix l’article 233-4.
26) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 235-5, que resten redactats de la
manera següent:
1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni
i dins els tres-cents dies següents a la separació, legal o de fet, dels cònjuges o a la
declaració de nul·litat o a la dissolució del matrimoni.
2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació legal o de
fet dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les
relacions sexuals entre els cònjuges...
27) Es modifica l’apartat 3 de l’article 235-16, que resta redactat de la manera
següent:
3. En les accions de filiació, el lletrat de l’Administració de Justícia pot nomenar
un defensor judicial si el fill ha d’intervenir per mitjà d’un representant legal i ho
justifica el seu interès.
28) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 235-41, que resta redactat
de la manera següent:
a) El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació legal o de fet, o la persona amb qui l’adoptant conviu en parella estable.
3. Modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya

Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-9, que resta redactat de la manera següent:
1.El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data
del tancament de l’exercici. Els comptes s’han de presentar al protectorat en el ter3.01.01. Projectes de llei
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mini de trenta dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents en
suport electrònic garantits amb els sistemes de signatura electrònica admesos per
les administracions públiques.
4. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya

1) Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 421-17, que resta redactat de
la manera següent:
b) Que es presenti davant el notari competent a fi que sigui adverat i es protocol·litzi.
2) Es modifica l’article 421-18, que resta redactat de la manera següent:
Article 421-18. Adveració
1. El notari competent per a adverar el testament hològraf n’ha de comprovar
l’autenticitat d’acord amb la llei.
2. Si resulta que el testament hològraf és autèntic, l’ha de protocol·litzar. Altrament, l’ha de denegar.
3. Autoritzada o no la protocol·lització del testament hològraf, els interessats poden fer valer llurs drets en el judici corresponent.
3) Es modifica l’article 421-19, que resta redactat de la manera següent:
Article 421-19. Caducitat del testament
1. Els testaments hològrafs caduquen si no es presenten davant de notari competent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador perquè siguin
adverats i protocol·litzats.
2. Si durant el termini que fixa l’apartat 1 s’interposa una demanda per raó de
l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament s’ha de protocol·litzar en el
termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé
ferma.
4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 422-13, que resta redactat de la manera
següent:
1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a
favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat atorgats,
els cònjuges se separen de fet o legalment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat
nul, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de separació,
divorci o nul·litat matrimonial, llevat de reconciliació.
5) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-4, que resta redactat de la manera següent:
1. El càrrec de marmessor és voluntari, però una vegada acceptat, encara que
sigui tàcitament, l’acceptant no es pot excusar de continuar en l’exercici del càrrec
sense una causa justa apreciada pel lletrat de l’administració de justícia o pel notari.
6) Es modifica l’apartat 2 de l’article 429-13, que resta redactat de la manera
següent:
2. Si no s’ha fixat un termini per a complir l’encàrrec i els marmessors no l’han
complert dins d’un any a comptar de l’acceptació del càrrec, qualsevol dels interessats pot sol·licitar al notari o al lletrat de l’Administració de justícia que siguin
requerits perquè el compleixin en el termini que es fixi amb sanció de caducitat del
càrrec i sens perjudici de les responsabilitats que resultin de la demora.
7) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-15, que resta redactat de la manera
següent:
1. Si no resta cap marmessor ni cap substitut en l’exercici del càrrec i no s’ha
complert encara totalment la missió o l’encàrrec dels marmessors universals, o els
encàrrecs atribuïts als particulars, qualsevol dels interessats en la successió pot sol·
licitar al lletrat de l’Administració de Justícia o al notari que, si ho creu procedent,
designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els
marmessors testamentaris.
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8) Es modifica l’apartat 1 de l’article 442-6, que resta redactat de la manera següent:
1. El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de
l’obertura de la successió n’estava separat legalment o de fet o si hi havia pendent
una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els
cònjuges s’haguessin reconciliat.
9) Es modifica l’apartat 2 de l’article 442-12, que resta redactat de la manera
següent:
2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’herència és acceptada a benefici
d’inventari mitjançant resolució administrativa.
10) Es modifica l’apartat 1 de l’article 461-6, que resta redactat de la manera
següent:
1. La repudiació de l’herència s’ha de fer de manera expressa en document públic.
11) Es modifica l’article 461-12, que resta redactat de la manera següent:
Article 461-12. Delació i interpel·lació judicial
1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.
2. Les persones interessades en la successió, incloent-hi els creditors de l’herència o del cridat, poden sol·licitar al notari, un cop hagi transcorregut un mes a comptar de la delació, que requereixi personalment al cridat a fi què, en el termini de dos
mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb expressa advertència de que
si no l’accepta s’entén que la repudia.
3. El requeriment personal al cridat es fa, com a mínim, en dues ocasions, en dies
diferents i si aquest esdevé infructuós, el notari ha de fer el requeriment per correu
certificat i, en cas de que no es pugui fer la notificació, s’ha de fer per edictes publicats en els dos diaris de major tirada.
4. Un cop transcorregut el termini de dos mesos sense que el cridat hagi acceptat
l’herència en escriptura pública, s’entén que la repudia, llevat que sigui un menor
d’edat o un incapaç, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.
12) Es modifica l’apartat 2 de l’article 461-15, que resta redactat de la manera
següent:
2. L’inventari de l’herència s’ha de formalitzar davant notari. Es pot aprofitar
l’inventari pres per a detreure les quartes del fideïcomís o de l’herència gravada amb
llegats. Tanmateix, l’inventari formalitzat per l’hereu en document privat que es presenti a l’administració pública competent per a la liquidació dels impostos relatius a
la successió també produeix els efectes legals del benefici d’inventari.
5. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

1) Es modifica l’apartat 2 de l’article 561-14, que resta redactat de la manera
següent:
2. L’usdefruit, si s’ha constituït en consideració expressa al matrimoni o a la unió
estable de parella dels afavorits, en cas de divorci, nul·litat o separació legal o de fet
dels cònjuges o extinció de la relació de parella, s’extingeix totalment, llevat que es
demostri que és una altra la voluntat del constituent o la constituent.
2) S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 565-11, amb el redactat següent:
5. Als efectes d’allò que disposa la lletra c) de l’apartat 1, el termini es pot interrompre per notificació notarial al censatari o bé per nota al marge de la inscripció del cens que s’ha de practicar en virtut d’instància signada pel censalista amb
aquesta finalitat.
3) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-7, que resta redactat de la manera següent:
3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden alienar el bé
retingut per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:
a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors.
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Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi ha a la
capital del districte notarial corresponent.
b) A la subhasta han d’ésser citats els deutors i, si són unes altres persones, els
propietaris, de la manera que estableix la legislació notarial i, si no es troba alguna
d’aquestes persones, per edictes. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de deu
i un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels
diaris de més circulació en el municipi on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
c) El tipus de la subhasta ha d’ésser l’acordat entre els creditors i els propietaris.
Si no hi ha acord, el tipus ha d’ésser, com a mínim, igual a l’import de les obligacions que han originat la retenció més les despeses previstes per a l’alienació i el lliurament del bé. No obstant això, es pot establir com a tipus l’import que resulti d’un
peritatge tècnic aportat pels retenidors si és més alt que l’anterior.
d) Si a la subhasta no es presenta cap postura, els retenidors poden fer seu el bé
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del
procediment.
4) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-8, que resta redactat de la manera següent:
3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden fer l’alienació per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents:
a) La subhasta s’ha de fer a la notaria del lloc on és situada la finca o, si n’hi ha
més d’una, a la que li correspongui per torn.
b) Els retenidors han de requerir al notari o notària competent la iniciació del
procediment i han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la constitució
de la retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent.
c) El notari o notària, després d’haver examinat la documentació presentada, ha
de sol·licitar al Registre de la Propietat el certificat de domini i càrregues de la finca
o el dret inscrits sobre els quals recau el dret objecte de la retenció. L’expedició del
certificat s’ha de fer constar en el marge de la inscripció del dret de retenció.
d) Una vegada transcorreguts cinc dies hàbils des de la recepció del certificat
del Registre de la Propietat, sense necessitat de requerir el pagament als deutors, el
notari o notària ha de notificar l’inici de les actuacions als titulars del dret retingut,
als propietaris de la finca si són unes altres persones i, en ambdós casos, si consta
que es tracta de llur habitatge familiar, als cònjuges o als convivents.
e) Una vegada s’ha fet la notificació, els deutors i els propietaris poden paralitzar
la subhasta dipositant davant del notari o notària, en els vint dies hàbils següents,
l’import suficient per a satisfer el deute, amb els interessos corresponents i les despeses originades fins al moment de fer el dit dipòsit. Una vegada transcorregut aquest
termini, s’ha d’anunciar la subhasta, amb una antelació d’almenys quinze dies hàbils, en un dels diaris de més circulació en el municipi on s’ha de fer i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
f) El tipus de la subhasta és el que acorden els creditors i els propietaris d’acord
amb l’article 569-7.
g) Si no es presenta cap postura a la subhasta, els retenidors poden fer seu el bé
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del
procediment.
h) Una vegada adjudicada la finca o el dret retinguts, els seus titulars o, si s’hi
neguen o no n’hi ha, l’autoritat judicial han d’atorgar una escriptura de venda a favor dels adjudicataris, que poden inscriure llur dret en el Registre de la Propietat.
Les càrregues anteriors a l’adjudicació subsisteixen i les posteriors s’extingeixen i
es cancel·len.
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5) Es modifiquen les lletres c) i d) de l’apartat 4 de l’article 569-20, que resten
redactats de la manera següent:
c) A la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit per
la penyora més un 20% per les despeses del procediment.
d) Si el bé no s’aliena a la subhasta, els creditors poden fer seu el bé si atorguen
una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del procediment.
6) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 569-36, que resten redactats de la
manera següent:
Article 569-36. Hipoteca en garantia de pensions compensatòries
1. Els cònjuges amb dret a percebre una prestació compensatòria en forma de
pensió o una pensió alimentària, en cas de nul·litat del matrimoni, divorci o separació legal, poden exigir que se’ls en garanteixi la percepció per mitjà d’una hipoteca
sobre els béns dels cònjuges deutors.
2. Les condicions de la hipoteca es poden establir de comú acord entre els cònjuges en el conveni regulador aprovat judicialment o atorgat davant notari o en un
conveni posterior. Si no hi ha pacte, a petició del cònjuge o la cònjuge amb dret a
pensió, l’autoritat judicial que ha conegut del procediment pot fixar les condicions
per mitjà d’una resolució, donant audiència a ambdues parts.
Esmena 30
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició final tercera bis

Tercera bis. Derogació expressa de les lleis civils que ja no estan en vigor
Queden derogades les següents lleis:
a) Llei 10/1987, de 25 de maig de reforma de l’article 6 de la Compilació de Dret
civil de Catalunya.
b) Llei 12/1988, de 21 de novembre, de modificació de la Llei 11/1985, de 13 de
juny, de protecció de menors.
c) Llei 8/1990, de 9 d’abril, de modificació de la regulació de la legítima.
d) Llei 7/1991, de 27 d’abril, de filiacions.
e) Llei 39/1991, de 30 de desembre, de tutela i institucions tutelars.
f) Llei 8/1993, de 30 de setembre, de modificació de la compilació en matèria de
relacions patrimonials entre cònjuges.
g) Llei 10/1996, de 29 de juliol, d’aliments entre parents.
h) llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, de 30 de desembre, de tutela i institucions tutelars.
i) Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare.
j) Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella i de la Llei 40/1991, del Codi de
successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya, en matèria d’adopció
i tutela.
Esmena 31
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició final tercera ter

Tercera ter. Addició d’una Disposició Transitòria vint-i-unena a la Llei 6/2006
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets reals
S’addiciona una Disposició Transitòria vint-i-unena a la Llei 6/2006 del llibre
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets reals, amb el redactat següent:
«Disposició transitòria vint-i-unena. Aplicabilitat general a tots els drets de cens
existents.
L’article 565-11.5 del Codi civil de Catalunya s’aplica a tots els censos, qualsevol
que sigui la data de constitució. El còmput del termini comença a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta llei.»
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Esmena 32
GP de Junts pel Sí
De modificació de la disposició final quarta

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2018.
Esmena 33
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició del primer paràgraf de l’exposició de motius

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del contracte de compravenda i de permuta , del contracte de mandat, la modificació i la incorporació dels contractes regulats per lleis especials i substituir la Compilació del
Dret civil de Catalunya, d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei
29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del codi civil de Catalunya.
Esmena 34
GP de Junts pel Sí
D’addició de nous paràgrafs després del paràgraf 29è de l’exposició de motius

En la secció tercera del capítol primer s’hi incorpora el contracte de cessió de
finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura, respecte del qual se
n’ha precisat tant la denominació com alguns aspectes relatius al concepte, a l’adquisició de l’obra per part del cedent i a l’incompliment.
En el Títol 2, capítol 2, dedicat als contractes sobre activitat aliena, s’hi regulen
el contracte de mandat i la gestió d’afers aliens, tot i que no és un contracte, calen
unes regles per al cas que no sigui ratificada.
La Secció primera es reserva per a la regulació futura de les disposicions generals relatives a tots els contractes de serveis. Es parteix d’una idea de «serveis» en
sentit ampli, que pot incloure diversos tipus contractuals com el d’obra, de prestació
d’informació i assessorament, de disseny, dipòsit o mandat, entre d’altres.
La Secció segona es dedica a la regulació del mandat en sentit estricte, és a dir,
el mandat representatiu, que implica la legitimació i l’obligació d’actuar per part
del mandatari. No es regula el mandat no representatiu o simple ni la representació
o la situació, dita imprecisament, de representació indirecta, que en realitat no és
tal representació. Aquestes matèries s’hauran de regular o bé en seu de disposicions
generals relatives al contracte, en el títol 1 del Llibre sisè, o bé en el Llibre Primer
del nostre Codi Civil, com a institució jurídica transversal.
La regulació que es proposa situa, doncs, el contracte de mandat en l’àmbit dels
contractes de serveis i, en particular, de gestió, més enllà d’una mera relació de confiança o d’amistat, i posa èmfasi en la gestió d’afers jurídics per encàrrec del mandant i d’acord amb les seves instruccions.
El mandat confereix una legitimació per a actuar, com ho fa l’atorgament d’un
poder mitjançant un negoci unilateral d’apoderament, que implica, dons, una representació, i al mateix temps el mandatari assumeix una obligació d’actuar a diferència, per tant, del poder, com també, de la gestió d’afers aliens.
La regulació té com a punt central les instruccions del mandant, les quals marquen l’àmbit i l’extensió del mandat, al marge sempre de la possibilitat de ratificació
en els casos d’actuació extralimitada. Llevat que hi estigui facultat expressament, el
mandatari només pot realitzar actes d’administració ordinària. Es regulen els supòsits d’autocontractació, o també de doble mandat, sota la regla subjectiva d’autorització expressa o la regla objectiva de determinació precisa del contingut del
contracte, que ja evita el risc de lesió dels interessos del mandant. S’estableix una
actuació personal del mandatari, de manera que la substitució o la delegació requereixen autorització expressa i, respecte de l’execució del mandat, es determina que
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el mandatari ha d’actuar amb la diligència d’una persona raonable. Es regulen els
casos de pluralitat de mandataris i de mandants, la rendició de comptes i la restitució de tot allò rebut o obtingut per l’execució del mandat. Pel que fa a l’extinció del
mandat, se n’estableixen les causes i es determinen unes regles específiques per a
la revocació per part del mandant, amb atenció especial al pacte d’irrevocabilitat.
La Secció tercera inclou uns preceptes relatius a la gestió d’afers aliens sense
mandat, reconeguda per alguns preceptes d’aquest Codi com l’article 231-4.4, en
relació amb l’actuació d’un dels cònjuges en la direcció de la família, o els supòsits
d’aliments per compte d’altri dels articles 237-7, 237-11 i 237-12.2.
Malgrat que és una institució jurídica que, tradicionalment, es tracta en seu de
fonts no contractuals de les obligacions, i en concret de les derivades de fets i actes
lícits, i que se sol incloure en la definició, també tradicional, de quasicontracte, la
present regulació s’aparta d’aquesta sistemàtica.
Efectivament, la gestió d’afers aliens es presenta com una institució residual respecte del mandat, precisament pel fet que la ratificació de la gestió implica l’aplicació de les regles del mandat. Ara bé, en defecte de ratificació, cal determinar les
obligacions derivades de la gestió d’afers aliens, que es basen en un acte voluntari
no negocial, no només perquè els efectes jurídics són independents de la intenció o
voluntat subjacent en la conducta del gestor, sinó, a més, perquè el gestor no s’obliga
a partir d’una declaració de voluntat, sinó pel propi acte de gestió.
La gestió d’afers aliens es configura com un instrument de solidaritat o auxili
mutu entre particulars, lluny, però, de tot acte d’ingerència indeguda. És una gestió
desinteressada amb el propòsit d’atendre un afer aliè en interès o utilitat del seu titular i no es fonamenta i no s’ha de confondre amb l’ànim de liberalitat, el qual no
es pot presumir.
S’evidencia que calen unes regles per al supòsit de fet de la gestió d’afers aliens,
centrades fonamentalment en el deure de diligència exigible al gestor en funció de
l’afer gestionat, el deure de comunicació i de rendició de comptes i, sobre tot, el seu
rescabalament i indemnitat, sense, però, cap dret de retribució encara que es tracti
d’un professional. En definitiva, doncs, es vol delimitar l’àmbit de la gestió d’afers
aliens, quan no siguin aplicables les regles del contracte de mandat.
Finalment, en seu de dret transitori, se segueix la regla de no aplicació immediata de la nova llei als supòsits anteriors a la seva entrada en vigor, la nova llei s’aplicarà a aquells actes que tinguin lloc després de la seva entrada en vigor.
Esmena 35
GP de Junts pel Sí
D’addició de nous paràgrafs després del paràgraf 34è de l’exposició de motius

El capítol sisè es dedica als contractes de finançament i de garantia, de manera
que, en una secció primera, es regula el contracte de censal, amb l’objectiu innovador de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termini, com alternativa al préstec. Partint de la Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions
periòdiques, el censal es configura com un contracte de finançament en el qual, a
canvi de la percepció d’un capital la devolució del qual mai no pot ser exigida pel
prestamista i és potestativa per al prestatari, aquest només resta obligat a satisfer una
pensió per temps indefinit.
S’introdueix una Disposició final tercera, per la qual es modifiquen diversos llibres del Codi civil com a conseqüència de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària, la qual atribueix diverses competències que, fins ara restaven en l’àmbit de
l’Autoritat Judicial i, ara, al desjudicialitzar-se, han passat a ser competència del
Notariat i del lletrat de l’Administració de Justícia. Es tracta de posar a l’abast del
ciutadà, per a conèixer de determinats expedients que preveu la llei i que s’ha considerant adient introduir en el Codi, uns procediments i un model de justícia més
simple i àgil, sense pèrdua d’eficàcia i exigència tècnica, de manera que, a més, això
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permetrà descongestionar els jutjats de l’excés de càrrega que tenen actualment en
benefici dels particulars que accedeixin als Tribunals, d’aquest mateixos, i de la pròpia Administració, que podrà reduir costos estructurals en aquest capítol.
S’han respectat els criteris que la regulació de la Jurisdicció Voluntària té presents per a seguir atribuint certes matèries a la Autoritat Judicial, com també, els
criteris que té per a atribuir certes matèries en exclusiva al Notariat o al Lletrat de
l’Administració de Justícia, o inclús a tots dos de forma alternativa. En conseqüència, s’ha realitzat una revisió de cada un dels llibres del Codi civil de Catalunya, i
quan s’ha considerat necessari s’han donat solucions pròpies en el Codi civil, sempre conformes amb els principis que l’inspiren o que degut a tenir diferents efectes
que a la legislació estatal, como és, per exemple, el cas de la interpel·lació judicial.
La modificació de l’article 211-3. Capacitat d’obrar, ve donada arran de la petició plantejada per les famílies i les entitats tutelars que tenen al seu càrrec persones
amb la capacitat modificada i que en el tràmit judicial de modificació de la capacitat, han estat desposseïdes del dret de sufragi actiu i passiu; es planteja una reforma
adreçada a fer que l’Autoritat Judicial s’hagi de pronunciar expressament en relació
amb aquest tema a l’hora de decidir sobre la modificació de la capacitat de la persona. És una reivindicació que fa temps que venen plantejant i que s’ha considerat
necessari introduir en el Codi.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38717)

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 1 de l’article 621-2 que resta redactat de la següent manera

1. Segons el previst a la normativa general aplicable, la compravenda es considera de consum quan el venedor actua amb un propòsit relacionat amb la seva activitat empresarial o professional i el comprador amb un propòsit principalment aliè
a aquestes activitats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 2 de l’article 621-2 que resta redactat de la següent
manera

2. Segons el previst a la normativa general aplicable, en la compravenda de consum és ineficaç, amb l’abast previst a la normativa general aplicable, qualsevol pacte, clàusula o estipulació que, modifiqui, en perjudici del consumidor i sens causa
justificada, el règim dispositiu de protecció establert per la llei.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 621-3 que resta redactat de la següent manera

El contracte de compravenda té per objecte els béns, segons els articles 511-1 i
511-2 d’aquest Codi, inclosos els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats
Fascicle segon
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o fabricats, que siguin objecte d’una compravenda civil segons la normativa general
aplicable.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 621-4 que resta redactat de la següent manera

Article 621-4. Prohibicions
No poden adquirir, en els termes previstos en aquesta llei i la legislació general
i especial aplicable, en virtut de contracte de compravenda, directament o per persona interposada:
a) Els empleats públics, els béns públics que gestionen.
b) Els jutges, magistrats i el personal de l’administració de justícia, com també
els advocats, procuradors i pèrits, els béns litigiosos respecte de procediments en els
quals exerceixen les seves funcions d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.
c) Els que, per llei o per acte d’autoritat pública, administren béns d’altri, els béns
administrats, llevat que la llei o l’autoritat disposin altrament.
d) Els tutors i altres càrrecs de protecció de la persona, els béns d’aquesta, llevat
d’aprovació o autorització judicials.
e) Els apoderats i mandataris, els béns la gestió dels quals tenen encomanada,
llevat de consentiment exprés.
f) Els marmessors, els béns que administren, llevat d’autorització expressa.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-5 que resta redactat de la següent manera

Article 621-5. Determinació del preu
1. Si el contracte conclòs no determina el preu ni estableix els mitjans per a la
seva determinació, s’entén, sempre que la voluntat de les parts no sigui contraria,
que el preu és el generalment cobrat en circumstàncies comparables, en el moment
de la conclusió del contracte i en relació amb béns de naturalesa similar i sempre
que no es tracti de contracte en els que l’aleatorietat formi part de la causa determinant de la seva conclusió.
2. Si el contracte estableix que el preu sigui determinat per una de les parts o per
tercers, només és possible oposar-se a la determinació no sigui conforme als termes
i condicions pactats i legalment aplicables.
3. En cas de manifesta no raonabilitat del preu o de determinació intempestiva,
s’aplica l’apartat 1 d’aquest article.
4. El venedor ha d’obtenir el consentiment exprés del comprador per a qualsevol
augment addicional al preu acordat, sempre i quan no hagi estat prèviament acceptat. Altrament, el comprador no ha de pagar-lo.
5. En la compravenda de consum, el preu total no pot ser superior al preu informat en l’oferta o anunciat públicament, el qual ha d’incorporar els tributs de repercussió legalment obligada i qualsevol cost a càrrec del comprador.
Si per la naturalesa dels béns el preu total no es pot calcular abans de la conclusió del contracte, el venedor ha d’informar de les possibles causes d’alteració del
preu que raonablement conegui i de la manera com es determina el preu.
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de l’article 621-8 que resta redactat de la següent
manera

3. En la compravenda d’immobles les arres penitencials, dipositades davant notari i pactades per un termini màxim de tres mesos, es poden fer constar en el Registre
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de la Propietat i la finca pot quedar afecta a la seva devolució en els termes i l’abast
previst a la legislació hipotecaria aplicable.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6 a l’article 621-10 que resta redactat de la següent
manera:

6. El lliurament del bé en qualsevol de les seves modalitats comportarà la transmissió de la seva propietat.
Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 621-22 que resta redactat de la següent manera

Article 621-22. Manca de lliurament dels accessoris i dels documents relacionats
La manca del lliurament dels accessoris, instruccions d’ús, consum i maneig,
especialment, les relatives a la instal·lació o el funcionament o qualsevol altre document que raonablement el comprador pot esperar obtenir d’acord amb el contracte
es considera manca de conformitat sempre que impedeixi l’ús i el gaudi efectiu de la
cosa que el comprador raonablement podia esperar.
Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació de a l’apartat 1 de l’article 621-29 que resta redactat de la
següent manera

1. Llevat de pacte en contrari o que del contracte o la legislació especial en resulti altrament, el venedor no respon de la manca de conformitat que es manifesti cinc
anys després del moment de lliurament del bé.
Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’article 621-44 que resta redactat de la següent
manera

1. Les pretensions i accions derivades dels remeis establerts en aquesta subsecció
a favor del comprador i del venedor s’extingeixen en el termini de cinc anys, llevat
que la llei disposi un altre termini.
2. No obstant, les pretensions i accions dels remeis relatius a la reducció del preu
previst a l’article 621-42 s’extingeixen als sis mesos del lliurament efectiu de la cosa.
Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-45 que resta redactat de la següent manera

621-45. Avantatge injust
1. El contracte de compravenda de bens immobles pot ser rescindit si en el moment de la seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confiança amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat
imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament
ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,
b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.
En tot cas, s’entendrà per benefici excessiu o avantatge manifestament injust
aquell que acreditadament per la part que ho invoqui superi en més d’un cinquanta
per cent el preu de mercat objectivament determinat en el moment de formalització
del contracte.
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Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-46 que resta redactat de la següent manera

Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. El contracte de compravenda de bens immobles pot ser rescindit si la part
perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor de la
prestació que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació que fa conforme a
criteris de mercat objectivament determinats.
2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contractual propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.
3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en
què es pacta l’opció.
Esmena 13
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-47 que resta redactat de la següent manera

Article 621-47. Efectes
En els supòsits regulats pels articles 621-45 i 621-46, a petició de la part perjudicada i segons al previst a la normativa general i especial aplicable, l’autoritat
judicial procedirà, segons el previst en la normativa general i especial aplicable, a
deixar sense efectes les clàusules que causin el desequilibri en els drets i obligacions del consumidor o que s’hagin estipulat sense causa justificada en el seu perjudici i només quan havent deixat sense efecte les clàusules afectades no sigui possible
mantenir el contracte i aquesta no sigui perjudicial pel consumidor, es declararà la
seva rescissió.
Esmena 14
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-48 que resta redactat de la següent manera

Article 621-48. Accions
Sens perjudici de les acciones derivades de la legislació general i especial en
matèria de condicions generals i de protecció de consumidores i usuaris, les accions
establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre anys des de la
conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.
Esmena 15
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-49 que resta redactat de la següent manera:

Article 621-49. Previsió de finançament per tercer
1. Llevat de pacte en contrari, si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador pot desistir del
contracte, si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat
designada a concedir el préstec o crèdit hipotecari o a acceptar la subrogació del
comprador en la hipoteca que grava l’immoble, llevat que la denegació es derivi de
causes imputables del comprador.
2. El desistiment del comprador obliga al venedor a la devolució del preu que li
hagués estat lliurat i de les arres penitencials, si han estat pactades i entregades, i
al comprador a deixar el venedor en la mateixa situació en la que s’hagués trobat
de no haver-se conclòs el contracte, sense perjudici d’allò establert per la legislació
hipotecària.
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Esmena 16
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 621-54 que resta redactat de la següent manera

Article 621-54. Pacte de condició resolutòria
1. El pacte de condició resolutòria establert per al supòsit de manca de pagament
del preu ajornat, faculta el venedor per resoldre el contracte i recuperar l’immoble,
sempre que hagi requerit prèviament el comprador mitjançant acta notarial perquè
en un termini de vint dies efectuï el pagament, amb l’advertiment que en cas de no
fer-ho té lloc la resolució de la compravenda.
2. Quan el pacte s’hagi formalitzat en escriptura pública inscrita en el Registre
de la Propietat, s’apliquen a la resolució i al procediment per fer-la efectives les normes generals i especials aplicables.
Esmena 17
GP de Ciutadans
De supressió de la lletra c de l’article 623-4 que resta redactat de la següent
manera

Article 623-4. Contractes exclosos
No són contractes de conreu els relatius a finques rústiques en els casos següents:
a) Si el conreu per al qual se cedeix la finca és de durada inferior a l’any agrícola.
b) Si la finalitat és una prestació de serveis al propietari, com ara la preparació
de la terra per a la sembra o plantació.
c) Si se cedeix només el dret a adobar amb dejeccions ramaderes.
c) Si se cedeixen només aprofitaments relatius a la caça.
d) Si se cedeix una explotació ramadera de caràcter intensiu.
e) Si la cessió de l’ús de la finca no té la finalitat de destinar-la a una activitat
agrícola, ramadera o forestal.
Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf al punt 5 de l’article 623-12 que resta redactat de la
següent manera

5. El pagament de la renda convinguda es fa d’acord amb el que estableixi el contracte. Quan aquest no ho estableix, la renda s’ha de pagar per anualitats vençudes al
domicili de l’arrendador o de la forma que determinin les parts i en el termini d’un
mes o, si s’escau, segons el costum de la comarca.
Pel cas que per conveni o pràctica de les parts, la renda sigui satisfeta amb la
utilització de dels serveis de proveïdors financers, s’entendrà per domicili de l’arrendador aquell establert com compte de pagament.
Esmena 19
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 de l’article 623-8 que resta redactat de la següent
manera

1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts
contractants i, si no n’hi ha, per l’ús i el costum de la comarca i en qualsevol cas de
conformitat amb el que estableix aquest Codi i la normativa general i especial aplicable i en especial la normativa de lluita contra la morositat empresarial que sigui
aplicable. Supletòriament, és aplicable la resta de disposicions d’aquest Codi.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, diputat, GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38739)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00002/11).
Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 3

Article 3. Aprovació del títol II, capítol I, secció primera, segona i tercera del
llibre sisè
S’aprova el títol II, capítol I, relatiu als contractes amb finalitat transmissora, secció primera, secció segona i secció tercera, amb el contingut següent:
Títol II. Tipus contractuals
Capítol I. Contractes amb finalitat transmissora
Secció primera. Contracte de compravenda
[Se suprimeixen la subsecció primera, la subsecció segona, la subsecció tercera,
la subsecció quarta i la subsecció cinquena.]
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. El contracte [...].
Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de part l’article 3

[...] pot conèixer la manca de conformitat.
Subsecció sisena. Avantatge injust i lesió en més de la meitat
Article 621-45. Avantatge injust
1. Ens els contractes de caràcter onerós, pot ser rescindit si en el moment de la
seva conclusió:
a) Una de les parts depenia de l’altra o mantenia una relació especial de confiança amb ella, es trobava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat
imperiosa, era incapaç de preveure les conseqüències dels seus actes, palesament
ignorant o manifestament mancada d’experiència. I,
b) L’altra part coneixia o havia de conèixer aquesta situació i se’n va aprofitar, tot
obtenint un benefici excessiu o un avantatge manifestament injust.
2. En la compravenda de consum, el contracte es pot rescindir, a més d’allò regulat per l’apartat 1, si ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu desequilibri en perjudici del consumidor contrari a les exigències de la bona fe i la
honradesa de tractes.
Article 621-46. Lesió en més de la meitat
1. En els contractes de caràcter onerós, també pot ser rescindit si la part perjudicada prova que, en el moment de la conclusió del contracte, el valor de la prestació
que rep és inferior a la meitat del valor de la prestació que fa.
2. L’altra part pot oposar que el pretès desequilibri es justifica en el risc contractual propi dels contractes aleatoris o en la concurrència d’una causa gratuïta.
3. En els supòsits d’opció de compra, el desequilibri ha d’existir en el moment en
què es pacta l’opció.
Article 621-47. Adaptació del contracte
En els supòsits regulats [...].
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Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 3

[...] honradesa dels tractes
Article 621-48. Accions
Les accions establertes per aquesta subsecció caduquen en el termini de quatre
anys des de la conclusió del contracte i no són renunciables en aquest moment.
[Se suprimeix la subsecció setena]
Subsecció vuitena. Compravenda a carta de gràcia
Article 621-55. Compravenda a carta de gràcia
1. En la compravenda a carta de gràcia [...].
Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 3

[...] 568-32 d’aquest Codi.
Secció segona. Permuta
Article 621-56. Concepte
1. La permuta és el contracte pel qual cada part s’obliga a lliurar a l’altra un bé
conforme al contracte i a transmetre’n la titularitat, sigui del dret de propietat o dels
altres drets patrimonials, segons la seva naturalesa.
2. En el cas que una de les prestacions consisteixi en béns i diners, el contracte
es qualifica de permuta si així ho han determinat les parts, o si el valor dels béns és
igual o superior a l’import dels diners.
Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda [...].
Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 3

[...] superior a l’import dels diners.
Article 621-57. Règim jurídic
Les normes de la compravenda contingudes al Codi Civil espanyol s’apliquen a la
permuta en allò que siguin compatibles, i cada part es considera comprador respecte
dels béns que ha de rebre i venedor respecte dels béns que ha de lliurar.
Secció tercera. Cessió de finca o [...].
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a part de l’article 3

[...] dels béns que ha de lliurar.
Secció tercera. Cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura
Article 621-58. Concepte
El contracte de cessió d’una finca o d’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de
l’adjudicació d’una construcció futura o resultant de la rehabilitació requereix, en
el moment de formalitzar-lo, que s’hi identifiquin necessàriament els habitatges, els
locals o les altres edificacions, i s’hi faci la descripció d’acord amb la normativa de
la propietat horitzontal, amb indicació de cada un dels adjudicataris.
Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer [...].
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Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a part de l’article 3

[...] amb indicació de cada un dels adjudicataris.
Article 621-59. Modalitats
1. La cessió es pot fer mitjançant:
a) La transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol
altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat a canvi de
la construcció futura.
En aquest cas, la construcció futura es pot situar en una altra finca diferent de
la cedida.
b) La transmissió d’una quota d’una finca o de l’aprofitament urbanístic o de
qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat,
en la proporció que la persona cedent i la cessionària determinin, tot constituint una
situació de comunitat, que es regeix per allò establert per l’article 621-53.
2. En el cas de transmissió total d’una finca o de l’aprofitament urbanístic, la
construcció futura es pot situar en una finca altra que la que ha estat cedida.
Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió [...].
Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de part de l’article 3

[...] una finca altra que la que ha estat cedida.
Article 621-60. Règim general
1. En els contractes de cessió atorgats abans de l’obtenció dels requisits exigits
per la legislació urbanística aplicable s’han de fer constar les característiques de
l’obra, les condicions, els terminis inicial i final de la construcció i la qualitat dels
materials emprats.
2. En els contractes de cessió atorgats un cop obtinguts els requisits exigits per
la legislació urbanística aplicable cal incorporar el contingut d’aquesta, i també les
determinacions del projecte o, si escau, la certificació emesa pel facultatiu de l’obra,
i la memòria de qualitats segons el projecte redactat pel facultatiu corresponent.
3. Ambdues parts poden acordar la constitució [...].
Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a part de l’article 3

[...] inscrit en el Registre de la Propietat.
Article 621-61. Adquisició
1. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió total de la finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar
i adquirir allò edificat a canvi de la construcció futura, l’adquisició dels habitatges,
dels locals o de les altres edificacions que corresponguin al cedent té lloc amb el seu
lliurament, un cop finalitzada l’obra que se li hagi d’adjudicar.
2. En el supòsit de cessió mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions que
corresponguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.

Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa [...].
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Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 3

[...] l’obra que se li hagi d’adjudicar.
Article 621-62. Adquisició en la transmissió parcial
Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una quota de la finca o de l’aprofitament urbanístic, l’adquisició dels habitatges, dels locals o de les altres edificacions
que corresponguin al cedent té lloc a mesura que l’obra es completi.
Article 621-63. Incompliment del contracte
1. En cas d’incompliment de les condicions [...].
Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 3

[...] per l’enderrocament a càrrec del cessionari.
Article 621-66. Oposició del contracte davant tercers
El contracte de cessió de finca o de l’aprofitament urbanístic o de qualsevol altre dret real que comporti la facultat d’edificar i adquirir allò edificat és oposable
enfront de tercers des que s’hagi practicat la inscripció en el foli registral de la finca cedida i, si escau, en el de la finca especial en el qual constin els aprofitaments
disgregats del sòl.
Article 4. Aprovació del títol II [...].
Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de part de l’article 4

[...] i executar adequadament el contracte.
Article 623-8. Règim jurídic
1. Els contractes de conreu es regeixen pels pactes convinguts entre les parts i
supletòriament per aquest Codi així com per l’ús i el costum de la comarca. Supletòriament també són aplicables les disposicions de la Llei d’Arrendament Rústics i
els articles 1575 a 1579 del Codi Civil espanyol.
2. Si el conreador no ho és de manera directa i personal, [...].
Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de part de l’article 4

[...] a l’arrendatari un rebut de la renda pagada.
Article 623-13. Durada
1. Els arrendaments han de tenir la durada fixada per les parts. Davant la manca
de pacte, els contractes han de tenir una durada mínima de set anys.
2. El contracte d’arrendament s’entén prorrogat de cinc anys en cinc anys, sempre que una de les parts no avisi l’altra de la seva voluntat de donar-lo per extingit
almenys un any abans del venciment.
3. L’arrendatari pot renunciar a la durada mínima del contracte o de la pròrroga
i abandonar el conreu de la finca al final de cada any agrícola si notifica aquesta voluntat a l’arrendador, almenys amb sis mesos d’anticipació.
Article 623-14. Despeses ordinàries
1. Les despeses ordinàries de conservació [...].
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Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 4

[...] l’arrendatari deixa la finca.
Article 623-19. Extinció del contracte
El contracte d’arrendament s’extingeix per les causes fixades per les parts, i en
tot cas, pels supòsits següents:
a) El finiment del termini inicial o de les pròrrogues.
[...]
e) L’acord de les parts d’extingir-lo anticipadament, sense aquesta causa generi a
les parts dret a la indemnització.
f) El canvi de qualificació [...].
Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 4

[...] que resultin d’aquest Codi.
Article 623-20. Resolució del contracte
1. L’incompliment per una de les parts d’obligacions contractuals o legals dóna
dret a l’altra, que hagi complert les que li corresponen, a resoldre el contracte.
2. La part que ha complert les seves obligacions té dret a resoldre el contracte i
a la indemnització dels danys i perjudicis soferts, per bé que pot optar només per
reclamar aquests darrers i mantenir el contracte.
3. Són casos d’incompliment de [...].
Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 4

[...] la finca no priva l’arrendatari dels seus drets.
Article 623-24. Successió de l’arrendatari
1. El dret de l’arrendatari es transmet per causa de mort a títol universal o particular, amb la consegüent subrogació de l’adquirent en la posició jurídica de l’arrendatari.
2. L’adquirent del dret a conrear pot optar per continuar o per extingir el contracte. Ho ha de notificar a l’arrendador dins dels sis mesos següents a la mort del
causant i, en qualsevol cas, s’ha de fer càrrec del conreu fins a l’acabament de l’any
agrícola. Si no es fa l’avís dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit
el contracte.
3. Si hi ha una pluralitat d’adquirents, a manca de designació feta pel causant,
han de determinar qui continua l’arrendament i notificar-ho a l’arrendador dins els
sis mesos següents a la mort del causant. A manca d’acord entre els adquirents notificat a l’arrendador dins aquest termini, l’arrendador pot donar per extingit el contracte i, en qualsevol cas, aquells s’han de fer càrrec del conreu fins a l’acabament
de l’any agrícola.
Article 623-25. Dissolució d’una societat
Si l’arrendatària és una societat, en el cas que es dissolgui, el dret a continuar
l’arrendament correspon al soci al qual s’hagi adjudicat aquest dret en la liquidació. Aquesta circumstància s’ha de notificar a l’arrendador. Si no es fa la notificació, l’arrendador pot donar per extingit l’arrendament passats sis mesos de l’acord
de dissolució.
Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca [...].
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Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 4

[...] sis mesos de l’acord de dissolució.
Article 623-26. Subarrendament
1. L’arrendatari no pot subarrendar la finca, llevat d’autorització en el contracte
o consentiment exprés de l’arrendador.
2. La cessió d’aprofitaments marginals no es considera subarrendament, sempre
que aquests no representin més d’una desena part del rendiment total que s’obté de
la finca.
3. Les administracions públiques poden subarrendar lliurement les finques de les
quals són arrendatàries.
Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
1. En cas de compravenda, [...].
Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de part de l’article 4

[...] de les quals són arrendatàries.
Article 623-27. Preferència adquisitiva de l’arrendatari
[...]
la finca que té en arrendament.
6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la preferència adquisitiva establerta per aquest article, han de destinar la finca adquirida
a les mateixes activitats agrícoles, ramaderes o forestals que desenvolupaven abans
d’exercir aquest dret, durant un període mínim de cinc anys. En el supòsit que no es
compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre vius per mitjà de qualsevol
dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els cinc anys, la finca pot
revertir a la situació anterior si els antics propietaris o llurs successors ho reclamen
en el termini d’un any a comptar de l’inici dels cinc anys esmentats.
Article 623-28. Dret de tanteig
Quan es tracta d’alienacions de finques [...].
Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 4

[...] conreador directe i personal.
Subsecció tercera. Parceria i masoveria
Article 623-30. Parceria
1. En el contracte de parceria el propietari cedeix al parcer l’explotació d’una
finca a canvi d’una participació en els productes obtinguts, amb contribució o sense
contribució del propietari en les despeses.
2. Les parts corresponents al parcer i al propietari es poden convenir lliurement
sense que hagin de correspondre al valor de la seva contribució en l’explotació de
la finca.
3. Les parts poden establir lliurement la durada del contracte, tret dels conreus
no permanents on la durada mínima serà de dos anys.
Article 623-31. Obligacions del parcer
1. El parcer ha d’informar [...].
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Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a part de l’article 4

[...] la naturalesa del contracte.
4. La masoveria es regeix per allò que lliurement hagin convingut les parts i, si
no hi ha pacte, pels usos i els costums de la comarca i en el seu defecte per les normes de l’arrendament rústic establertes per la LAR, en allò que sigui compatible.
Secció segona. Custòdia del [...]
Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 4

[...] d’una finca per a pastures.
2. En l’arrendament per a pastures l’arrendatari no està obligat a conrear la terra.
3. El contracte té una durada mínima de cinc anys.
4. L’arrendament es regeix per allò que lliurement [...].
Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de part de l’article 5

[...] següents a la data de la constitució.
Secció segona. Contracte d’aliments
Article 624-8. Concepte
Pel contracte d’aliments una de les parts s’obliga a prestar allotjament, manutenció i tot tipus d’assistència i cura a una persona durant la seva vida, llevat que s’hagi pactat un altre contingut, a canvi de la transmissió d’un capital en béns o drets.
Article 624-9. Incompliment i garanties
1. Qualsevol de les parts pot instar la resolució del contracte per incompliment
de l’altra i la part que incompleix, a més de la restitució de tot allò rebut, ha d’indemnitzar els danys i perjudicis.
2. Les parts poden pactar que l’incompliment del cessionari dels béns o drets
tingui el caràcter de condició resolutòria explícita inscriptible. També poden pactar
qualsevol altra garantia en compliment de les obligacions del cessionari. En el cas
de constitució d’hipoteca s’aplica l’article 569-37.
Article 624-10. Commutació de la prestació
L’autoritat judicial pot, a sol·licitud d’una de les parts, declarar la commutació de
la prestació per una renda dinerària quan:
a) En el compliment del contracte sorgeixen diferències continuades i greus entre les parts.
b) L’obligació de prestar aliments s’ha transmès als hereus de la persona obligada a prestar-los.
Article 624-11. Transmissió i extinció de l’obligació
1. A la mort de la persona que presta els aliments, l’obligació es transmet als
seus hereus.
2. El dret de la persona que rep els aliments és intransmissible i s’extingeix amb
la seva mort o la declaració de mort.
Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional tercera

Tercera. Normes d’aplicació supletòria
Tots els contractes regulats en aquest llibre es regeixen supletòriament pel que
disposi el dret comú contingut en el Codi Civil espanyol, Llei d’arrendaments Rústics i la Llei Hipotecària, entre d’altres que li són aplicables.
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Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la disposició transitòria primera

Primera. Contractes de compravenda i de permuta
Les normes del llibre sisè del codi civil de Catalunya que regulen el contracte de
compravenda i de permuta s’apliquen als contractes conclosos a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.
Esmenes a l’Exposició de motius del Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió al paràgraf primer

Exposició de motius
L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del llibre sisè del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, aprovar-ne la regulació del contracte de compravenda i de permuta, la modificació i la incorporació de contractes
regulats en lleis especials i substituir la Compilació del Dret civil de Catalunya,
d’acord amb la previsió que es fa a l’article 3 f) de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del codi civil de Catalunya.
En el moment d’iniciar [...]
Esmena 26
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al paràgraf segon

[...] civil de Catalunya.
En el moment d’iniciar la regulació de la matèria civil que ha de contenir aquest
llibre sisè calia formular una estructura sistemàtica que permetés de fer-hi incorporacions futures d’acord amb el que disposa l’article 129 de l’EAC i el dret comú.
Tenint en compte, doncs, el caràcter de codi obert, [...].
Esmena 27
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del paràgraf cinquè

[...] en matèria de compravenda, particularment relacionades amb la rescissió per
lesió i la venda a carta de gràcia, figures que es milloren normativament en aquest
llibre.
En la subsecció primera i senyaladament [...].
Esmena 28
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de tot el text dels paràgraf sisè a vint-i-unè

Esmena 29
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió del paràgraf vint-i-tresè

Esmena 30
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al paràgraf trenta-cinquè

Respecte de la derogació de la Compilació, atesa la seva significació en l’ordenament jurídic de Catalunya i amb la idea de continuïtat, s’utilitza la formula de la
substitució normativa, malgrat que, certament, es pot considerar que es tracta d’una
norma derogatòria. Respecte de les lleis de Dret comú i les lleis supletòries que li sigui
d’aplicació a les figures contractuals regulades a aquest llibre, s’ha utilitzat la fórmu3.01.01. Projectes de llei
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la d’incloure a la disposició addicional setena una clàusula de tancament en forma
de remissió legal.
Finalment, en seu de dret transitori [...].
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada,
del GP PPC

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 38328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 11 d’octubre de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, s’aprova l’Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger, i s’autoritza la consellera perquè el presenti al Parlament.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’11 d’octubre de 2016.
Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans
i catalanes residents a l’estranger.
Exposició de motius
I

L’article 56 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que els membres del
Parlament són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord
amb l’Estatut i la legislació electoral.
A l’apartat segon de l’article esmentat s’estableix que el règim electoral és regulat
per una llei del Parlament aprovada en una votació final sobre el conjunt del text per
majoria de dues terceres parts dels diputats.
De conformitat amb el precepte esmentat, l’Estatut d’autonomia de Catalunya
reconeix de forma expressa la capacitat de Catalunya de dotar-se d’una llei que estableixi el seu règim electoral i, en conseqüència, reconeix també la capacitat de
Catalunya de dotar-se d’una llei que reguli aspectes concrets o parcials del règim
electoral, com és el cas del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes que viuen a l’estranger.
En relació amb aquesta capacitat de dotar-se d’una llei en matèria electoral, el
Consell d’Estat, en el seu Informe sobre les propostes de modificació del règim
electoral general de 24 de febrer de 2009, assenyala que la Constitució ha deixat al
legislador un ampli marge, no només en matèria d’organització i administracions
electorals, sinó també en relació amb el propi sistema electoral.
II

Pel que fa a l’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de les relacions del ciutadà amb
les administracions públiques catalanes, l’article 32 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
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estableix que l’ús de mitjans electrònics en l’actuació de les administracions públiques de Catalunya és informat pels principis següents: la igualtat en l’accés dels
ciutadans a la prestació dels serveis públics i a qualsevol actuació o procediment
administratiu; el principi d’accessibilitat a la informació i als serveis públics per
mitjans electrònics, d’una manera segura i comprensible; la neutralitat tecnològica
en l’ús dels mitjans electrònics i adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes
de comunicacions electròniques, amb independència de les alternatives tecnològiques escollides pels ciutadans; la seguretat amb relació a la identitat, la integritat, la
conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i de les transaccions; i,
finalment, la interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions públiques.
En el mateix sentit, l’article 4.6 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, disposa que les entitats del sector públic han de garantir que l’ús dels mitjans electrònics asseguri la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i les transaccions
que es duen a terme emprant mitjans electrònics.
Pel que fa a l’ús dels mitjans electrònics en el procediment electoral, en ple segle
xxi la seva implementació s’hauria de traduir en el reconeixement de l’exercici del
vot electrònic a favor de tots els ciutadans de Catalunya.
No obstant això, diversos factors de naturalesa legal, tècnica, social o econòmica
dificulten que es pugui dur a terme la implementació d’aquest procediment de forma
global, immediata i generalitzada.
Tot i aquests factors, actualment resulta necessari regular el procediment de votació electrònica en favor d’un col·lectiu específic que troba especials dificultats en
l’exercici del dret de vot per via presencial.
Aquest col·lectiu està integrat pels catalans i catalanes residents a l’estranger. En
relació amb aquest grup poblacional cal tenir en compte els baixos nivells de participació en els procediments electorals. La introducció de l’ús dels mitjans electrònics
en el procés de vot hauria de permetre millorar la seva participació.
III

En relació amb el vot dels residents a l’estranger, la Comissió Europea per a la
Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) va concloure en el seu Informe
580/2010 que l’obligació de votar en una ambaixada o un consolat pot, a la pràctica,
restringir seriosament el dret de vot d’aquests ciutadans.
Així mateix, aquesta Comissió en l’Informe 748/2013 també va concloure que
l’adopció de mesures eficaces a favor dels votants a l’estranger implica fer que tant
el registre com l’exercici del dret de vot siguin tan fàcils com sigui possible, si cal,
multiplicant el nombre de centres de votació i els mètodes de votació (inclosos els
serveis postals, Internet i les delegacions de vot).
Així doncs, la implementació del vot electrònic s’ha de centrar inicialment en
determinats col·lectius socials que tenen majors dificultats per fer efectiu el seu dret
de sufragi. La implementació del vot electrònic ha de permetre garantir l’efectivitat
de l’exercici del dret de vot –amb la finalitat que no els sigui penalitzat l’exercici del
seu dret pel fet de residir a l’estranger–, fomentar la cultura participativa, augmentar la participació pública en el procediment electoral i, al mateix temps, millorar
el procés de gestió i comptabilització dels vots, assolir una efectiva reducció dels
costos econòmics associats al procediment electoral, així com un benefici pel medi
ambient atenent a l’evident reducció del consum de paper.
Pel que fa a l’existència d’iniciatives prèvies per a la implementació del procediment de votació electrònica, cal destacar especialment les previsions de la Llei
5/1990, de 15 de juny, d’eleccions al Parlament Basc (actualment derogades per la
Llei 11/2015, de 23 de desembre, de cinquena modificació de la Llei d’eleccions al
Parlament Basc).
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En els articles 132 bis a 132 septies de la norma esmentada es regulava un procediment de votació electrònica. Concretament, es definien els elements que configuren el vot electrònic (targeta amb banda magnètica de votació, urna electrònica,
pantalla de votar, cabina electoral i programa informàtic electoral), els mitjans materials de les Meses i les operacions prèvies a la votació electrònica, el propi procediment de votació electrònica, l’escrutini electrònic i les infraccions electorals en
matèria de vot electrònic.
D’aquesta forma, la Llei 5/1990, de 15 de juny, va instaurar un procediment de
votació electrònica presencial, en el qual l’elector o electora havia de desplaçar-se,
igual que en el cas de votació mitjançant papereta, a la Mesa Electoral per exercir
el dret de sufragi.
Una altra iniciativa que a l’actualitat encara es troba en fase de tramitació parlamentària és la Proposició de llei de reforma de la Llei del Principat d’Astúries 14/1986, de 26 de desembre, sobre el règim d’eleccions a la Junta General. En
aquesta Proposició de llei, es preveuen mesures de diversa naturalesa adreçades a
fomentar la participació electoral. Una d’aquestes mesures consisteix en fomentar la
participació electoral mitjançant el vot electrònic per residents a l’estranger, atès que
aquest procediment, amb les degudes garanties, hauria de facilitar tant l’exercici del
dret del vot com l’escrutini del resultat.
IV

Actualment, el dret de vot de les persones residents a l’estranger es troba regulat
a l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Amb aquesta Llei es pretén integrar la modalitat de vot electrònic de forma completament harmònica en el sistema actual de votació. Per aquest motiu, la modalitat
de vot electrònic es configura com a complementària al sistema tradicional de votació i com a voluntària o facultativa pels electors.
D’aquesta forma, s’estableix un sistema de vot electrònic molt similar al sistema
tradicional de vot però que presenta els avantatges propis de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit electoral.
La Llei per la qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger consta de 3 capítols, 15 articles, 4 disposicions
addicionals i 2 disposicions finals.
En el capítol I s’estableixen les disposicions de caràcter general, per mitjà de les
quals es defineix l’objecte de la norma, la naturalesa del procediment de votació
electrònica, l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació de la norma i els principis generals que regeixen el procediment de votació electrònica.
En l’article relatiu als principis generals s’incorporen els estàndards legals, procedimentals i tècnics dels sistemes de vot electrònic previstos a la Recomanació
(2004)11 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, i que estan adreçats a garantir el caràcter universal, igual, lliure i secret del vot.
Així mateix, es també es té en compte la Recomanació (2009)1 del Comitè de
Ministres sobre democràcia electrònica (e-democracy), per mitjà de la qual es recomana als Estats que considerin fer ús de les oportunitats que ofereix l’e-democràcia
per enfortir la democràcia, les institucions democràtiques i els processos democràtics; i recomana també als Estats que prenguin en consideració la implementació de
l’e-democràcia per mitjà de les TIC, l’adaptació del marc normatiu de cada territori
a aquesta realitat, o el desenvolupament de conceptes i estàndards d’e-democràcia,
amb ple respecte als drets humans, les llibertats fonamentals i les institucions i els
processos democràtics.
Així mateix, es prenen en consideració les manifestacions del Consell d’Estat
contingudes en el seu Informe de 24 de febrer de 2009. En aquest informe es remarca que la votació a l’exterior és la que més es podria beneficiar de la introducció de
sistemes de sufragi electrònic, bé mitjançant l’ús de l’urna electrònica, bé mitjan3.01.01. Projectes de llei
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çant la modalitat de vot per Internet, atès que la distància és el principal obstacle al
qual ha de fer front qualsevol model que es vulgui preveure pels ciutadans absents.
Després d’analitzar les diferents modalitats de vot electrònic, el Consell d’Estat
assenyala que el model triat ha de complir com a mínim els requeriments següents:
que no es pugui relacionar els vots emesos amb els votants; que cada votant pugui
emetre un sol vot; que el resultat de la votació sigui el correcte; i que no es puguin
emetre resultats parcials que puguin condicionar el resultat de la votació.
Atenent a aquestes consideracions, el Consell d’Estat conclou que almenys en un
primer moment aquest tipus de procediment de votació hauria de tenir caràcter alternatiu al procediment de votació per correu, configurant-se d’aquesta forma com a
dues opcions front el vot en urna; i que resulta essencial salvaguardar les mínimes
garanties electorals que permetin un adequat exercici del dret de sufragi en el marc de
la societat de la informació i dels mitjans electrònics, atès que la seva aplicació és especialment delicada en relació amb l’acte personalíssim i secret com és l’acte de votar.
En el capítol II es regula el procediment de votació electrònica, que s’estructura
en diferents fases: la sol·licitud de vot adreçada a l’Oficina del Cens electoral (OCE),
la identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica per Internet, l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics, la custòdia dels vots emesos per mitjans
electrònics i l’escrutini d’aquests vots.
En el capítol III es regulen les garanties del vot electrònic: la Comissió de garantia, l’assessorament i el suport tecnològic i en matèria de seguretat, la identificació
i la resolució d’incidències en el procediment de votació electrònica, l’auditoria del
procediment de votació electrònica, la protecció de dades de caràcter personal i la
informació als partits polítics.
Finalment, la Llei incorpora quatres disposicions addicionals on es regulen matèries com el còmput de terminis, els mecanismes de col·laboració interadministrativa necessaris per garantir l’adequada i la correcta implementació del procediment
de votació electrònica, el procediment de votació de les persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa i altres mesures relatives a la votació electrònica.
En darrer terme, s’incorporen dues disposicions finals, per mitjà de les quals
s’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que dicti les disposicions
necessàries per al desplegament de la Llei i es preveu l’entrada en vigor de la nova
norma.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és regular un procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger.
Article 2. Naturalesa del procediment de votació electrònica

2.1 El procediment de votació electrònica té:
a) Caràcter complementari respecte de les previsions de l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
b) Caràcter facultatiu, atès que l’elector pot escollir entre votar electrònicament
o votar mitjançant papereta.
2.2 L’elector que triï votar electrònicament no podrà votar mitjançant papereta i
viceversa, sens perjudici del que es preveu a l’article 10.4.
Article 3. Àmbit objectiu

El procediment de votació electrònica s’aplica a:
a) Les eleccions al Parlament de Catalunya.
b) Altres processos electorals i instruments de consulta popular, en l’àmbit de
competències de la Generalitat de Catalunya, en els quals es prevegi aquesta modalitat de votació d’acord amb la normativa vigent.
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Article 4. Àmbit subjectiu

El procediment de votació electrònica s’aplica als catalans i catalanes residents a
l’estranger inscrits en el Cens Electoral dels Residents Absents (CERA).
Article 5. Principis del procediment de votació electrònica

La utilització de mitjans electrònics en el procediment de votació ha de respectar els principis democràtics generals, els drets de la ciutadania, les garanties de la
legislació electoral, i ha de garantir:
a) La llibertat de vot a l’efecte d’evitar qualsevol coerció o influència externa a
l’elector que determini l’orientació del seu vot.
b) La igualtat i la no discriminació en l’exercici dels drets de participació política
i l’accessibilitat dels mitjans electrònics.
c) El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa total de l’elector. El procediment de votació electrònica no permet establir un vincle entre el sentit del vot i
la persona que l’ha emès a l’efecte que no es puguin relacionar els vots emesos amb
els votants i es garanteix la destrucció de la informació personal de l’elector un cop
finalitzat el procediment electoral.
d) La identificació plena i fefaent de l’elector a l’efecte d’exercir el dret de vot.
e) La integritat i la inalterabilitat qualitativa i quantitativa del vot. El procediment de votació electrònica garanteix que la voluntat expressada per l’elector és autèntica, inequívoca i que el sentit del vot no ha estat alterat ni qualitativa ni quantitativament.
f) L’emissió d’un sol vot per persona. L’elector pot emetre un sol vot i s’elimina
tota possibilitat de duplicitat o multiplicitat de vot electrònic per part d’una mateixa
persona.
g) La seguretat en totes les fases del procediment de votació electrònica. La seguretat tècnica dels procediments transmissió i d’emmagatzematge de la informació, amb mesures que garanteixen la traçabilitat i mesures contra addicions, sostraccions, manipulacions, suplantaments o tergiversaments del procediment de votació.
h) La autenticació robusta. El procediment de votació electrònica es fonamenta
en l’aprovisionament segur de credencials i en l’autenticació basada en certificats
digitals i claus d’un sol ús.
i) La transparència i l’objectivitat en el procediment de votació electrònica i en
l’escrutini.
j) El caràcter públic de tot el procediment de votació electrònica.
k) La simplicitat del procediment de votació electrònica i la fàcil comprensió per
a tots els electors sense previs coneixements tècnics essencials.
l) La verificabilitat global i individual del procediment de votació. Els òrgans
competents poden verificar el correcte funcionament del procediment de votació
electrònica i l’elector pot verificar el procediment d’emissió del seu vot.
m) L’auditabilitat del procediment de votació. El procediment de votació electrònica és auditable mitjançant eines estàndard amb la finalitat de comprovar que tot
el procés de votació és correcte, i de garantir a l’Administració pública, els partits
polítics i la ciutadania la fiabilitat del sistema i dels resultats.
Capítol II. Procediment de votació electrònica
Article 6. Sol·licitud de vot

6.1 La sol·licitud de vot per part dels electors catalans inscrits en el CERA es regeix per la normativa estatal vigent en aquesta matèria.
6.2 D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) posarà a disposició de l’òrgan
competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya les
dades que figuren en el CERA relatives als electors catalans residents a l’estranger,
les sol·licituds de vot dels quals hagin estat admeses, en el termini i en la forma que
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es determinin en els protocols o convenis de col·laboració regulats a la disposició
addicional tercera, a l’únic efecte d’habilitar la Plataforma de votació electrònica
per Internet.
6.3 No obstant les previsions dels apartats anteriors, en els protocols o convenis
de col·laboració regulats a la disposició addicional tercera, les parts podran acordar
que s’adapti l’imprès oficial de sol·licitud de vot amb la finalitat que incorpori de
forma expressa l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o bé que es
trameti als electors d’un imprès oficial addicional per mitjà del qual aquests puguin
sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics.
En ambdós casos, l’elector haurà d’indicar una adreça de correu electrònic i un
dispositiu mòbil de contacte.
6.4 Quan l’elector hagi sol·licitat l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics,
les Delegacions Provincials de l’OCE no trametran a l’elector la documentació detallada per la normativa estatal vigent en aquest matèria.
Article 7. Identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica
per Internet

7.1 Un cop formulada la sol·licitud de vot, l’elector que vulgui exercir el dret de
vot per mitjans electrònics s’ha d’identificar en la Plataforma de votació electrònica
per Internet mitjançant les seves dades personals (nom, cognoms, DNI o document
equivalent, data de naixement, adreça postal, adreça de correu electrònic i dispositiu
mòbil) i la clau de tramitació telemàtica (CTT) que figura en l’imprès que prèviament li ha tramès l’OCE.
L’elector també es pot identificar en la Plataforma de votació electrònica per Internet mitjançant els sistemes de signatura electrònica incorporats en el DNI o mitjançant els certificats reconeguts inclosos en la «Llista de confiança de prestadors
de serveis de certificació».
7.2 La identificació té per objecte verificar si l’elector té dret a votar, amb la finalitat d’evitar que persones que no es trobin inscrites en el CERA puguin votar a
través de la Plataforma de votació electrònica per Internet, i que persones inscrites
puguin votar més d’una vegada durant el mateix procediment.
7.3 La identificació en la Plataforma de votació electrònica per Internet s’ha de
fer entre el vint-i-cinquè i el trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de candidats, i en les
restants, no més tard del quarantè segon.
7.4 Una vegada identificat, l’elector rep per mitjans electrònics i de forma segura les credencials necessàries per exercir el dret de vot per mitjans electrònics en la
seva adreça de correu electrònic i en el seu dispositiu mòbil.
Article 8. Exercici del dret de vot per mitjans electrònics a través de la
Plataforma de votació electrònica per Internet

8.1 L’elector que opti per exercir el dret de vot per mitjans electrònics accedeix
a la Plataforma de votació electrònica per Internet mitjançant les credencials assignades d’acord amb l’article 7.4.
8.2 El procediment de votació per mitjans electrònics és xifrat en totes les seves
fases, des del moment d’accés a la Plataforma de votació electrònica per Internet fins
al moment que l’elector confirma el seu vot.
8.3 L’elector pot exercir el dret de vot per mitjans electrònics un cop s’hagi identificat a la Plataforma de votació electrònica per Internet i fins el segon dia, inclòs,
anterior al dia de la votació.
La Plataforma de votació electrònica per Internet deixa constància clara i indubitada del compliment d’aquest requisit temporal.
8.4 L’elector, quan accedeix a la Plataforma de votació electrònica per Internet
amb les seves credencials, pot votar la candidatura escollida o votar en blanc.
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8.5 L’elector, en el moment d’exercir el dret de vot a través de la Plataforma de
votació electrònica per Internet, ha d’adjuntar el fitxer de la imatge d’un dels documents següents: document nacionalitat d’identitat (DNI), passaport expedit per autoritats espanyoles, certificat de nacionalitat espanyola expedit pel consolat d’Espanya
en el país de residència, o certificat d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel consolat d’Espanya en el país de residència.
No serà necessari que l’elector adjunti els fitxers de la imatge dels documents esmentats quan així s’estableixi en els protocols o convenis de col·laboració regulats a
la disposició addicional tercera.
8.6 Quan l’elector ha escollit l’opció de vot, la Plataforma de votació electrònica
per Internet genera un missatge sol·licitant la confirmació de vot. L’elector pot confirmar el vot o modificar l’opció inicialment triada.
8.7 Un cop confirmat el vot, l’elector pot comprovar el vot emès i disposar, si
així ho considera, d’un justificant que es podrà descarregar des de la pròpia Plataforma de votació electrònica per Internet, que deixi constància de l’efectiva emissió
del vot i del seu dipòsit a l’urna electrònica i amb posterioritat, del còmput del vot
en la fase d’escrutini.
8.8 Un cop emès el vot i dipositat a l’urna electrònica, la integritat del vot es garanteix amb el segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de processos electorals, en els termes previstos en els protocols o convenis de col·laboració regulats
en la disposició addicional tercera.
8.9 Els vots emesos es transmeten xifrats en el moment de la seva confirmació i
romanen emmagatzemats de forma xifrada fins al dia de l’escrutini.
Article 9. Custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics

Durant els dies assenyalats per exercir el dret de vot per mitjans electrònics i fins
a la data fixada per a l’escrutini general, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en
matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat, ha d’establir les mesures
de seguretat necessàries per a la correcta custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics a l’urna electrònica.
Article 10. Escrutini dels vots emesos per mitjans electrònics

10.1 El dia de l’escrutini general, abans de procedir al mateix, la Junta Electoral
competent es constitueix en Mesa Electoral, a les vuit hores del matí, amb els Interventors que a tal efecte designin les candidatures concurrents.
10.2 El President de la Mesa Electoral introdueix en l’urna o urnes els sobres de
votació dels residents absents rebuts fins aquest dia i el Secretari anota els noms dels
votants en la llista corresponent.
A continuació, el President, amb les claus de seguretat que li han estat facilitades
per la Comissió de garantia regulada a l’article 11, accedeix a l’urna electrònica i el
Secretari anota els noms dels votants en la llista corresponent.
10.3 La Junta Electoral competent escruta tots els vots emesos i incorpora els
resultats a l’escrutini general.
10.4 En el cas que es constati l’existència de duplicitat de vots, mitjançant papereta i mitjançant la Plataforma de votació electrònica per Internet, preval el vot
emès mitjançant papereta i resta sense efecte el vot emès per mitjans electrònics.
Capítol III. Garanties de l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics
Article 11. Comissió de garantia

11.1 Una comissió formada per sis experts en matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat, dos de designats pel Parlament de Catalunya, dos de designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya i dos de designats per les associacions representatives dels ens locals, ha de tenir accés a tota la informació tècnica,
3.01.01. Projectes de llei

64

BOPC 239
20 d’octubre de 2016

incloent-hi l’informe de l’entitat externa i independent regulat a l’article 13.2, i ha de
lliurar al Parlament de Catalunya un informe anual en què s’avaluï l’adequació a la
normativa electoral dels sistemes de vot electrònic utilitzats. El Parlament ha de fer
públic aquest informe.
11.2 En el cas que es detectin incidències en el funcionament de la Plataforma de
votació electrònica per Internet, la Comissió de garantia remetrà a la Junta electoral
competent un informe descriptiu de la incidència detectada i proposarà les mesures
que es poden adoptar amb la finalitat de resoldre-la.
11.3 La Comissió de garantia expedirà, si escau, un acta de les incidències que
s’hagin pogut produir en el procediment de votació electrònica i de les mesures
adoptades a l’efecte d’esmenar-les, i la transmetrà a la Junta Electoral competent
abans de la data assenyalada per a l’escrutini general.
11.4 La Comissió de garantia custodia les claus de seguretat per a l’obertura de
l’urna electrònica fins a la seva entrega a la Mesa Electoral competent.
Article 12. Assessorament i suport tecnològic i en matèria de seguretat

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en matèria d’administració electrònica,
TIC i ciberseguretat, dóna assessorament i suport continu en aquestes matèries per
tal de garantir la seguretat i el correcte funcionament de la Plataforma de votació
electrònica per Internet en totes les fases del procediment de votació electrònica.
Article 13. Auditoria del procediment de votació electrònica

13.1 La seguretat del procediment de votació electrònica és auditable en totes les
seves fases amb la finalitat de verificar la seguretat i el correcte funcionament del
procediment de votació electrònica.
13.2 Una entitat, pública o privada, externa i independent, prestadora de serveis
d’auditoria i certificació de vot electrònic, designada per l’Administració convocant
del procediment on s’hagi d’implementar el vot electrònic, ha de certificar, amb caràcter previ, que la Plataforma de votació electrònica per Internet compleix amb els
principis de privadesa, integritat, inalterabilitat del vot, seguretat, autenticació robusta, accessibilitat, transparència i objectivitat detallats a l’article 5, per mitjà d’un
informe que ha de lliurar a l’Administració convocant, al Govern i al Parlament de
Catalunya.
13.3 Sense perjudici de les previsions de l’apartat anterior, la Junta Electoral
competent pot auditar en qualsevol fase el procediment de votació electrònica amb
l’assessorament i el suport continu dels òrgans, ens o entitats de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya competents en matèria d’administració electrònica, TIC
i ciberseguretat.
Article 14. Protecció de dades de caràcter personal

14.1 L’òrgan competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració,
la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat del vot electrònic, i totes les mesures
que resultin necessàries d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, atenent a la naturalesa de les dades i a la gravetat i a la probabilitat dels
riscos per als drets i les llibertats dels electors.
14.2 L’òrgan competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya garanteix la destrucció de la informació personal de l’elector un cop
finalitzat el procediment en què s’han emprat mitjans electrònics de votació.
Article 15. Informació als partits polítics

Els partits polítics amb representació a l’àmbit territorial afectat pel procediment
de votació electrònica tenen dret a accedir a la informació tècnica relativa al sistema
de votació electrònica, incloent-hi l’informe emès per l’entitat externa i independent
regulat a l’article 13.2.
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Disposicions addicionals
Primera. Còmput de terminis

Els terminis previstos en aquesta Llei són improrrogables. Els terminis indicats
en dies es computen com a dies naturals i els terminis indicats en mesos es computen de data a data.
Segona. Persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, previ acord amb l’Administració
General de l’Estat, formalitzarà amb la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) els protocols o convenis de col·laboració necessaris per garantir que les
persones cegues, amb discapacitat visual o sordceguesa puguin exercir el dret de vot
per mitjans electrònics accessibles amb plena garantia del secret del sufragi.
Tercera. Col·laboració interadministrativa

1. Amb la finalitat d’implementar el procediment de votació electrònica se subscriuran els protocols i els convenis de col·laboració que resultin necessaris amb l’Administració General de l’Estat, l’Administració Electoral i l’Oficina del Censo Electoral (OCE) enquadrada a l’Institut Nacional d’Estadística.
2. En aquests protocols o convenis de col·laboració s’establiran, entre d’altres aspectes, els elements següents:
a) La concreció de les dades de caràcter personal dels electors catalans residents
a l’estranger inscrits en el CERA que hagin presentat la sol·licitud de vot i que siguin
necessàries per dur a terme el procediment de votació electrònica; la posada a disposició de les dades esmentades a favor de l’òrgan competent en matèria electoral
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el termini i la forma de posada
a disposició; i les mesures de seguretat que s’hagin d’adoptar en la comunicació de
les dades.
b) L’adaptació, si escau, de l’imprès oficial de sol·licitud de vot amb la finalitat
que incorpori l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o bé la tramesa
als electors d’un imprès oficial addicional per mitjà del qual aquests puguin sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics.
c) La necessitat o no d’adjuntar els fitxers d’imatge detallats a l’article 8.5 en el
moment d’exercir el dret de vot a través de la Plataforma de votació electrònica per
Internet.
d) La necessitat o no del segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de
processos electorals regulat a l’article 8.8.
Quarta. Altres mesures relatives a la votació electrònica

L’Administració de la Generalitat de Catalunya endegarà les campanyes adreçades als ciutadans amb la finalitat d’informar-los sobre el sistema de votació, el procediment de votació electrònica, les mesures de seguretat aplicades i les garanties
establertes per al correcte funcionament de tot el procés de votació, i de formar-los,
si escau, en l’ús de la Plataforma de votació electrònica per Internet.
Disposicions finals
Primera. Desplegament

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
2. Avantprojecte de llei del procediment de vot electrònic per als catalans residents a l’estranger
3. Memòria general de l’Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
4. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades
5. Informe de la Direcció general de Pressupostos
6. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones
7. Informe jurídic preliminar
8. Tràmit d’informació pública
9. Al·legacions presentades
10. Informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya
11. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
12. Memòries d’avaluació de les al·legacions i observacions formulades
13. Informe jurídic final
14. Certificats del Consell Tècnic
15. Certificat del Govern
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu
del Parlament.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 38374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 11 d’octubre de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Salut, s’aprova l’Avantprojecte llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de
la Salut, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es
tramiti pel procediment d’urgència.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’11 d’octubre de 2016.
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec
a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
Preàmbul

L’article 23.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
Des de l’aprovació de la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui garantit l’accés a aquests
serveis sanitaris. A Catalunya, un moment decisiu del procés d’universalització va
estar la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Tanmateix, arran de la crisi econòmica,
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l’Estat han adoptat algunes mesures legislatives que es poden considerar una fractura del que ha de ser un sistema nacional de salut fonamentat en l’accés universal.
La present Llei té com a objectiu assolir definitivament la universalització de
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, eliminant qualsevol desigualtat que pogués existir entre les persones residents
a Catalunya, donant un compliment efectiu al que estableix el precitat article 23.1
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, fins i tot, a les normes internacionals sobre
drets humans, com la Declaració Universal de Drets Humans que, a l’article 25.1, estableix que tota persona té, entre d’altres, dret a l’assistència mèdica. En aquest sentit, s’ha de fer avinent que, en relació a la restricció a l’accés a l’assistència sanitària,
el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, en maig de
2012, ja va instar a què l’assistència sanitària abastés a totes les persones residents,
amb independència de la seva situació administrativa.
Així la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral
ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que,
un cop acceptades aquestes, tenen un valor jeràrquic superior al qual s’han d’ajustar
les normes internes que regulen els drets de les persones.
D’acord amb això, aquesta Llei estableix solemnement que totes les persones
residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics,
a través del Servei Català de la Salut, culminant en el nostre territori la universalització de l’assistència sanitària. S’estableix que la condició de resident s’hagi de
acreditar mitjançant l’empadronament en un ajuntament de Catalunya, però tenint
en compte les circumstàncies especials de determinats col·lectius, amb un caràcter
subsidiari i complementari, es permet que la residència es pugui acreditar mitjançant altres criteris d’arrelament que es regulin reglamentàriament, atesa la diversitat
d’aquest col·lectius i l’heterogeneïtat i variabilitat d’aquestes circumstàncies.
Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
Article 1. Dret universal a l’assistència sanitària

Totes les persones residents a Catalunya, en els termes establerts en aquesta Llei,
tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut.
Article 2. Condicions d’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut

2.1 L’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei
Català de la Salut de les persones que tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sectorial específica per la qual se’ls hagi reconegut aquesta condició.
2.2 L’accés de les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut requereix que acreditin la residència a Catalunya i
que no tenen accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través d’una
entitat diferent del Servei Català de la Salut.
2.3 Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per residents a les persones que estiguin
empadronades en un municipi de Catalunya, sense perjudici que reglamentàriament
es puguin establir altres criteris d’arrelament que permetin acreditar la condició de
residents de determinats col·lectius que per motius socials tinguin dificultats per accedir a l’empadronament.
Article 3. Contingut de l’assistència sanitària

3.1 Totes les persones residents a Catalunya que tinguin dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut tenen dret
a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb el contingut que tinguin establert per la normativa
sectorial específica.
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3.2 En tot cas, les persones que es trobin a Catalunya i que no tinguin la condició
de residents, segons estableix l’article 2.3, tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència, independentment de quina en sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació d’alta mèdica, sens perjudici que aquestes persones o, si s’escau,
els tercers obligats legalment o contractualment a assumir aquestes despeses s’hagin
de fer càrrec del pagament del cost de l’assistència rebuda.
3.3 L’assistència sanitària d’urgència prevista en l’apartat segon d’aquest article
serà a càrrec del Servei Català de la Salut en cas que no hi hagi un tercer obligat
legalment o contractualment a assumir les despeses corresponents i la persona que
hagi rebut l’assistència acrediti, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament,
la insuficiència de recursos econòmics.
Article 4. Àmbit territorial

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, que acreditin la residència a Catalunya i que no tenen accés a
l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través d’una altra entitat diferent
del Servei Català de la Salut, tenen dret només a l’assistència sanitària que es presti
dins el territori de Catalunya.
Disposicions addicionals
Primera

La regulació que fa aquesta Llei de l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec
a fons públics, a través del Servei Català de la Salut s’ha d’entendre sense perjudici del que estableixen, per a determinats col·lectius, les disposicions addicionals del
Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de
beneficiari a efectes de l’assistència sanitària en Espanya, amb càrrec a fons públics,
a través del Sistema Nacional de Salut, o altres normes específiques.
Segona

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei tinguin reconegut
l’accés a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través Servei Català de
la Salut la continuaran gaudint en les mateixes condicions; tanmateix, aquestes persones es podran acollir a la universalització establerta en aquesta Llei, si compleixen
els requisits corresponents.
Tercera

Les persones no residents a Catalunya inscrites al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, tenen dret a l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, durant la seva estància temporal a Catalunya en cas que no hi hagi un tercer obligat legalment o contractualment a assumir
les despeses corresponents, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.
Quarta

Les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que, en virtut d’aquesta Llei, tinguin accés a l’assistència
sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, han de
rescabalar les despeses de l’assistència sanitària rebuda si s’acredita que el seu accés
es va realitzar en frau de llei.
Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
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Disposicions finals
Primera. Procediment per al reconeixement del dret d’assistència

El procediment de reconeixement del dret a l’assistència sanitària amb càrrec a
fons públics, a través del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la
condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, així com el
document acreditatiu d’aquest dret, s’ha d’establir per reglament.
En aquest procediment, sens perjudici de l’obligació de dictar la resolució expressa pertinent, les persones interessades poden entendre que llur sol·licitud ha estat
desestimada per silenci administratiu.
Segona. Aplicació i desplegament

El Govern, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, ha d’aprovar les disposicions reglamentàries necessàries per a aplicar i desplegar aquesta Llei.
Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents del Projecte de llei

1. Acord del Govern de 22 de març de 2016 pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte (1-8)
2. Memòria general (9-14)
3. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (15-20)
4. Primer esborrany l’Avantprojecte de llei (21-23)
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos (24-25)
6. Informe jurídic preliminar (26-36)
7. Informe d’impacte de gènere (37-40)
8. Valoració de l’informe d’impacte de gènere (41)
9. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic del
31 de maig de 2016 s’autoritza la seva tramitació (42)
10. Edicte d’1 de juny de 2016, pel qual se sotmet a informació pública (43)
11. Escrits d’obertura de tràmit d’audiència a les persones interessades (44-68)
12. Segon esborrany de l’Avantprojecte de llei sotmesa al tràmit d’audiència i
d’informació pública (69-71)
13. Escrits d’al·legacions rebuts (72-99):
– Coordinadora d’Usuaris de la Salut (CUS)
– Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
– Federació de Municipis de Catalunya
– Ajuntament de Barcelona
– Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat)
– Unió General de Treballadors (UGT)
– Consorci de Salut i Social de Catalunya
– Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya
– Societat Catalana de Trasplantament
– Associació de Malalts del Ronyó
– Amnistia internacional
14. Observacions de la Bústia de la Millora de la Regulació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental (100-104)
15. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en el tràmit de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes (105-120)
16. Tercer esborrany de l’Avantprojecte de llei (121-124)
17. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic
del 19 de juliol de 2016 s’autoritza la seva tramesa al Consell de Treball Econòmic
i Social de Catalunya (125)
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18. Dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (126-130)
19. Valoració del dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (131)
20. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades actualitzada (132140)
21. Quart esborrany de l’Avantprojecte de llei (141-144)
22. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic
del 13 de setembre de 2016 s’autoritza la seva elevació a Govern (145)
23. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades actualitzada –segona– (146-159)
24. Memòria general actualitzada (160-166)
25. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en el tràmit de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes actualitzada (167182)
26. Informe jurídic final (183-197)
27. Text aprovat a la sessió de Govern del dia 11 d’octubre de 2016 rubricat pel
conseller (198-201)
28. Diligència del secretari general autoritzant la tramesa de l’expedient al Parlament (202)
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 38374).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.10.2016.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA I/O D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS
I GRUPS SOCIALS PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 22.09.2016

Grup Parlamentari Socialista

Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00612/11)
Proposta d’audiència en comissió de Juan Ignacio Soto, secretari general de la
Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la
creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00613/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Juan Luis Ruiz, primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell Comarcal del Garraf,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00614/11)
Proposta d’audiència en comissió de Roberto Labandera, exdiputat, amb relació
a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 35200615/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francisco Romero, primer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 352-00616/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francisco Guisado, alcalde d’Òdena, amb
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00617/11)
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent

Proposta d’audiència en comissió de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00618/11)
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

Proposta d’audiència en comissió de Ramón Arnabat Mata, professor d’història
i d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00638/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Estudis Ramón Folch
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00639/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00640/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Vegueria
Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 352-00641/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00663/11)
Grup Parlamentari de Junts pel Sí

Proposta d’audiència en comissió de Martí Sistane, president de l’Associació
d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la
creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00642/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del
Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 352-00643/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00644/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 352-00645/11)
Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00646/11)
Proposta d’audiència en comissió de Pere Carles, expresident de la Fira d’Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00647/11)
Proposta d’audiència en comissió de Fèlix Simon, president de la Plataforma Vegueria Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00648/11)
Proposta d’audiència en comissió de Blai Paco, president de la Unió Empresarial
de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del
Penedès (tram. 352-00649/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francesc Rica, secretari general de la Unió
General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00650/11)
Proposta d’audiència en comissió de Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00651/11)
Proposta d’audiència en comissió de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00652/11)
Proposta d’audiència en comissió de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell, amb
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00653/11)
Proposta d’audiència en comissió de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i
la Geltrú, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del
Penedès (tram. 352-00654/11)
Proposta d’audiència en comissió de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 352-00655/11)
Proposta d’audiència en comissió de Dionís Guiteras, president del Consell
Comarcal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
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30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00656/11)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Serra i Muset, enginyer superior en
organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00657/11)
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Boquete i Saiz, president del Consell Comarcal de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00658/11)
Proposta d’audiència en comissió de Gerard Figueras, president del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00659/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del
Consell Comarcal del Baix Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la
creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00660/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francesc Olivella, president del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 352-00661/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Albert Rodríguez, en representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 352-00662/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES I/O AUDIÈNCIES
PROPOSADES
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 27.09.2016, DSPC-C 209

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades davant la
ponència

Compareixença en ponència de Martí Sistane, president de l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00203/11)
Compareixença en ponència de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram.
353-00204/11)
Compareixença en ponència de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 353-00205/11)
Compareixença en ponència de Pere Carles, expresident de la Fira d’Igualada i
de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i
a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00206/11)
Compareixença en ponència de Blai Paco, president de la Unió Empresarial de
l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00207/11)
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Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
Compareixença en ponència de Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00209/11)
Compareixença en ponència de Ramón Arnabat Mata, professor d’història i
d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00210/11)
Compareixença en ponència d’una representació d’Estudis Ramon Folch amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram.
353-00211/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma Vegueria
Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00212/11)
Compareixença en ponència de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00213/11)
Compareixença en ponència d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del
Penedès (tram. 353-00214/11)
Compareixença en ponència de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la
creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00215/11)
Compareixença en ponència de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en
dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00216/11)
Compareixença en ponència de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries,
a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 35300217/11)
Compareixença en ponència de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 353-00218/11)
Compareixença en ponència de Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00219/11)
Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades mitjançant
aportació escrita

Aportació escrita de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell (Baix Penedès), amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries,
a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 34300061/11)
3.01.02. Proposicions de llei
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Aportació escrita de Juan Luis Ruiz, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i membre del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 34300062/11)
Aportació escrita de Roberto Labandera, exdiputat, amb relació a la Proposició de
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 343-00063/11)
Aportació escrita de Francisco Romero, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès i membre del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 343-00064/11)
Aportació escrita de Francisco Guisado, alcalde d’Òdena (Anoia), amb relació
a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 34300065/11)
Aportació escrita de de Marc Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada (Anoia),
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 343-00066/11)
Aportació escrita de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 343-00067/11)
Aportació escrita de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Garraf),
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 343-00068/11)
Aportació escrita de Dionís Guiteras, president del Consell Comarcal del Moianès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 343-00069/11)
Aportació escrita de Xavier Boquete i Saiz, president del Consell Comarcal de
l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 343-00070/11)
Aportació escrita de Glòria Garcia Prieto, presidenta del Consell Comarcal del
Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 343-00071/11)
Aportació escrita d’Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del
Baix Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del
Penedès (tram. 343-00072/11)
Aportació escrita de Francesc Olivella, president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 343-00073/11)
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
«Ponència: Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès»,
17.10.2016

Compareixença en ponència de Martí Sistane, president de l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la
Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00203/11)
Compareixença en ponència de Jordi Cuyàs, director del Pla estratègic del Penedès,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram.
353-00204/11)
Compareixença en ponència de Pere Carles, expresident de la Fira d’Igualada i
de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i
a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00206/11)
Compareixença en ponència de Blai Paco, president de la Unió Empresarial de
l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00207/11)
Compareixença en ponència de Francesc Rica, secretari general de la Unió General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00209/11)
Compareixença en ponència de Ramón Arnabat Mata, professor d’història i
d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de
llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00210/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma Vegueria
Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00212/11)
Compareixença en ponència de Jordi Asensi, en representació del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00213/11)
Compareixença en ponència d’Albert Tubau, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del
Penedès (tram. 353-00214/11)
Compareixença en ponència de Juan Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la
creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00215/11)
Compareixença en ponència de Francesc López Arias, arquitecte especialitzat en
dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria
del Penedès (tram. 353-00216/11)
Compareixença en ponència de Jaume Casañas, geògraf i historiador, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries,
a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 35300217/11)
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Compareixença en ponència de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i paisatgista,
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
(tram. 353-00218/11)
Compareixença en ponència de Joan Serra i Muset, enginyer superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010,
del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 353-00219/11)
Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes

Compareixença en ponència de Josep M. Albet i Noya, president de la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de
la vegueria del Penedès (tram. 353-00205/11)
Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
Compareixença en ponència d’una representació d’Estudis Ramon Folch amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram.
353-00211/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 21.10.2016 al
02.11.2016).
Finiment del termini: 03.11.2016; 12:00 h.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 5/2016, de l’11 d’octubre, de recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al
personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya
203-00006/11
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 38375 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Acord: La Mesa ha pres coneixement del Decret llei 5/2016, de l’11 d’octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al
personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya, publicat al DOGC
7226, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel
procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia
17 d’octubre de 2016.
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A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 11 d’octubre de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG16JUS1106 Projecte de decret llei de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’11 d’octubre de 2016.
Decret llei /2016, d’11 d’octubre, de recuperació de la paga extraordinària
i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos
de l’Administració de justícia a Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i
d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
promulgo el següent
Decret llei
Preàmbul

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per
a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal
funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre
en el mes de desembre de 2012, com a conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents de
l’esmentat mes.
Posteriorment, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015, va habilitar, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de
la paga extraordinària en el seu moment objecte de supressió, per un import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de l’esmentada paga.
Mitjançant l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, es va fer efectiva la recuperació de
part d’aquesta paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al
personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Les quantitats que es van
abonar per aquest concepte al personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya eren les equivalents a un 24,04 % de l’import deixat
de percebre.
Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, el Decret llei 4/2016, de 21
de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres
mesures urgents en matèria de personal, va concretar aquesta recuperació i va establir els criteris per la seva aplicació efectiva en l’exercici 2016, per al personal inclòs
dins l’àmbit d’aplicació de l’article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l’11 de març,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
Escau ara concretar aquesta recuperació per al personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya. La implementació d’aquesta mesura es considera
inajornable. D’una banda, ha de permetre adequar les normes vigents en matèria
salarial per a aquest any 2016 i fer possible l’abonament d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici prorrogat i, d’altra banda, per l’explícita voluntat
d’avançar en l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics i, de forma compatible amb
el necessari compliment de les regles fiscals, compensar l’esforç sostingut dels em3.01.03. Decrets llei
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pleats públics que han vist reduïdes les seves retribucions i afectades les seves condicions de treball de manera significativa en aquests darrers exercicis.
Aquests objectius no poden aconseguir-se mitjançant la tramitació d’una llei pel
procediment d’urgència ni de lectura única, atès que, si bé el Parlament està constituït, l’abast de les mesures i la certa complexitat tècnica de la seva implementació,
podria posposar els seus efectes més immediats més enllà de 2016.
Vist l’Acord de la Mesa de Negociació del Personal al Servei de l’Administració de Justícia a Catalunya de 27 de setembre de 2016 i la Resolució 7/XI, de 20 de
gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a adoptar
les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats deixades de percebre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels empleats públics; Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article
64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i a proposta del conseller de Justícia i del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
Decreto:
Article 1. Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012

1.1 En l’exercici 2016, el personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya percebrà la quantia equivalent a un 75,96 % de l’import
deixat de percebre corresponent a la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
1.2 Aquest abonament es realitzarà d’una sola vegada i s’acreditarà en la nòmina
del mes de novembre de 2016, en concepte de recuperació dels imports deixats de
percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
1.3 En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies, les quantitats resultants seran objecte d’adequació.
1.4 Es deixa sense efecte la mesura retributiva prevista a l’Acord GOV/33/2015,
de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional
del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, conforme al qual les reduccions retributives resultants de l’any 2012 han
de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5 % de les retribucions
íntegres percebudes durant l’exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s’abonaran en la mateixa nòmina en què s’acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.
Article 2. Abonament i acreditació en nòmina

2.1 L’abonament i l’acreditació en la nòmina es realitzarà d’ofici per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en la data d’entrada en vigor d’aquest
Decret llei, a qui li hagi estat aplicada la reducció de retribucions en aplicació del
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, entre les nòmines de setembre a desembre de 2012.
2.2 L’abonament d’aquestes quantitats es produirà a sol·licitud de les persones
interessades quan aquestes, en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, hagin
deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya. En
aquest cas, el termini per presentar la sol·licitud serà de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest Decret llei.
En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del
dret civil.
El model de sol·licitud estarà disponible a la pàgina web del Departament de Justícia i a la intranet de l’Administració de justícia d’aquest Departament.
3.01.03. Decrets llei
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Disposició addicional

El personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de
recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures
urgents en matèria de personal.
Disposicions finals
Primera. Habilitacions

S’habilita el Departament de Justícia i el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda perquè, en el seu àmbit competencial, emetin les instruccions
necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el
facin complir.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Carles
Mundó i Blanch, conseller de Justícia
Antecedents del Decret llei
Dades de la disposició

Tipus de disposició: Decret llei
Títol de la disposició: Decret llei de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administració
de justícia a Catalunya.
Documents que conté l’expedient

1. Decret llei de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya
2. Decret llei de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya. (versió CT-CTFP de data 04.10.16).
3. Informe justificatiu (article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern).
4. Memòria econòmica del projecte de decret llei de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos
de l’Administració de justícia a Catalunya.
5. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de la tramitació del Projecte
de decret llei (article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern).
6. Ofici de sol·licitud d’informe impacte pressupostari al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
7. Ofici de sol·licitud d’informe a la Direcció General de Funció Pública del Departament Governació i Administracions Públiques.
8. Informe jurídic.
9. Informe complementari a la memòria econòmica.
10. Certificat del tràmit de negociació sindical
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11. Informe de la Direcció General de Funció Pública del Departament Governació i Administracions Públiques.
12. Informe d’impacte pressupostari de la Direcció General de Pressupostos del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
13. Memòria justificativa de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de
Justícia del Departament de Justícia.
14. Memòria complementària de la Secretaria de Relacions amb l’Administració
de Justícia del Departament de Justícia
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20.

Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a ratificar la designació del director adjunt o
directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya
284-00012/11
ASSIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A TENIR LES COMPAREIXENCES

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.10.2016.
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3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre
250-00534/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37848 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37848)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició al punt 2

2. Dotar dels recursos materials i humans en les comarques abans esmentades,
per tal que baixin els fets delictius comesos per menors i joves a les comarques del
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, incidint en les mesures educatives, d’integració i reinserció que inspira la normativa vigent y priorizando los programas de
actuación en el entorno familiar y social propio siempre que no sea perjudicial para
el menor fomentando la colaboración y responsabilidad de los padres y tutores y estimulando la participación de los menores y jóvenes en la planificación y aplicación
del programa y tratamiento a seguir.
Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’un nou punt

3. Promocionar y publicitar la solidaridad y sensibilidad social hacia estos menores y jóvenes.

Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones
grans ingressades
250-00535/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37693 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 18.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37693)

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

1. Adaptar totes les normes de caràcter reglamentari que no preveuen o impedeixen de forma proactiva que es comuniqui a l’autoritat competent l’ingrés o internament d’una persona gran materialment incapaç sense el seu previ consentiment
personal o el del seu representant legal, per tal de donar compliment al que disposen els articles 212-4, 212-5 i el 225-2 apartat 2 del Codi Civil de Catalunya tenint
present el marc d’elaboració del Pla de Protecció de la Gent gran que, pel que fa a
la revisió de normes, es treballa conjuntament entre els Departaments de Justícia i
Afers Socials.
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Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016,
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38762; 38777).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no
obligatòries
250-00559/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38763).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38764; 38778).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes
oficials del Govern
250-00561/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38765).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb
implant coclear
250-00562/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38766).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis
sanitaris
250-00563/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38767; 38779).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades
en territoris inundables
250-00564/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38768).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38769; 38780).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38770).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38771; 38781).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Fascicle tercer
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Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 38772; 38782).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 38773).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 24.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució el centre escolar de
Tarragona Escola Ponent, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El centre escolar Escola Ponent, situat a Tarragona, construït de manera provisional sobre mòduls prefabricats, comunament coneguts com a «barracots», continua
des de fa anys en aquesta situació de provisionalitat. Tant és així que els nens i nenes
que van estrenar aquesta escola l’any 2007 cursant P3, van finalitzar la primària als
mateixos barracots sense veure la construcció de la seva escola.
A més, l’Escola Ponent no compta amb patis ni pista esportiva on fer l’assignatura d’Educació Física, havent de traslladar als alumnes als pavelló municipal esportiu
de Camp Clar, amb els riscos i els inconvenients que això comporta. Recordem que
l’escola està situada a les immediacions de la futura Anella Olímpica dels Jocs del
Mediterrani 2017, anella que a data d’avui es troba en construcció, amb la qual cosa
el perill de traslladar als alumnes fins al pavelló augmenta, ja que les màquines treballen molt a prop de les instal·lacions, tant del pavelló com de l’escola.
A dia d’avui, i davant de les reiterades queixes tant de l’Ajuntament de Tarragona com de l’AMPA, sembla ser que la Generalitat ha arribat a un principi d’acord de
millora de l’entorn que inclouria: pista esportiva nova, patis i passadissos.
No obstant això, les esmentades obres de millora encara no tenen data definitiva,
havent començat el curs amb els mateixos problemes i mancances. Així com tampoc
tenen data les futures obres de construcció i eliminació dels mòduls prefabricats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Començar l’execució de les obres de millora de l’Escola Ponent, de Tarragona,
durant el present exercici pressupostari.
2. Començar l’execució de les obres de construcció i remodelació de l’Escola Ponent, per a l’eliminació total dels mòduls prefabricats, de Tarragona, durant el present exercici pressupostari.
3. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant l’exercici pressupostari
de 2017 i, si és necessari, durant l’exercici 2018, per a la correcta execució de les
obres esmentades.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el centre escolar
de Tarragona Escola Torreforta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El dia 4 de març una quarantena d’alumnes de segon de primària de l’Escola
Torreforta, situada a Tarragona, van ser desallotjats de les seves respectives aules
després que una professora alertés de moviments del terra, amb el risc d’un possible esfondrament de l’edifici. A conseqüència d’això, la segona planta de l’edifici va
haver de ser apuntalada.
Gairebé tres mesos després, en data 24 de maig, i arran d’una pregunta d’aquest
Grup Parlamentari, la Consellera d’Ensenyament ens informà que en data 11 d’abril
el Departament havia autoritzat els honoraris per l’elaboració d’un informe de patologies de l’Escola Torreforta, anunciant també que un cop fet el diagnòstic, es durien
a terme les actuacions necessàries.
Segons informa l’Ajuntament de Tarragona, la Conselleria els hi va comunicar
que les obres d’adequació es durien a terme durant l’estiu, no obstant això, a data
d’avui no s’ha realitzat cap actuació d’arranjament a l’esmentada escola, havent començat un nou curs amb la segona planta apuntalada i amb el risc de nous moviments que poden posar en perill la seguretat dels alumnes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Executar les obres de rehabilitació i/o remodelació necessàries a l’Escola Torreforta, durant el present exercici pressupostari, per tal de garantir la seguretat i
benestar dels alumnes.
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2. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant el present exercici i durant els exercicis pressupostaris de 2017 i 2018, si escau, per l’execució de l’obra
esmentada.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el centre escolar
de Tarragona Escola Arrabassada, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

El centre escolar Escola Arrabassada, situat a la zona de Llevant de Tarragona,
que va ser construït l’any 2007 de manera provisional sobre mòduls prefabricats, és
a dir «barracots», continua nou anys després amb els mateixos barracots. Aquest fet,
és especialment greu en aquesta zona de la ciutat, atès que no hi ha cap altre centre
escolar.
El Departament d’Ensenyament ha manifestat en diverses ocasions que la construcció d’aquest centre és una de les seves prioritats, però, malgrat això, el cert és
que el nou curs ha començat i els alumnes encara estudien en barracots. I, pel que
sembla, encara ho faran uns quants anys més, atès que, segons la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, les obres de construcció podrien allargar-se fins a 2018.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Començar l’execució de les obres de construcció i remodelació de l’Escola Arrabassada durant el present exercici pressupostari.
2. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant l’exercici pressupostari
2017 i, si és necessari, durant l’exercici 2018, per a la correcta execució de l’obra
esmentada.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels
Mangraners de Lleida
250-00608/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària
al barri de Magraners de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El barri de Magraners de Lleida rep assistència sanitària al Centre d’Atenció Primària Bordeta-Magraners, que està situat físicament al barri de la Bordeta. L’any
2010 es va habilitar un consultori al barri de Magraners, on es desplaça una metgessa i una infermera per atendre als 2500 veïns assignats a la zona, dels quals una part
considerable és població envellida, amb més de 100 pacients amb edats superiors
als 80 anys. És important tenir aquest consultori obert perquè la distància entre els
dos barris és considerable, i perquè la geografia impedeix a la gent gran i amb problemes de mobilitat desplaçar-se al CAP. Els pacients estan molt contents per les
atencions rebudes pels professionals, però lamenten que aquesta atenció no es presta
cada dia i que a l’estiu es tanca la consulta.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Obrir el consultori de Magraners tots els dies laborables de la setmana amb
metge i infermera presencial.
2. Donar resposta sanitària presencial en èpoques d’estiu, nadals, etc.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut
Català de la Salut
250-00609/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
plantilla de trabajadores del Institut Català de la Salut, para que sea sustanciada ante
la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según datos del Departament de Salut la plantilla total de los hospitales del ICS
se redujo de 22.932 profesionales en 2010 a 21.540 profesionales en 2015. Pero,
además de la reducción global de la plantilla, otro dato significativo es el incremento
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de precariedad laboral. Si en 2010 el porcentaje de interinos era del 37,1%, en 2015
había ascendido al 44,1%.
Por lo que respecta a la plantilla de Atención Primaria, se redujo de 22.634 profesionales en 2010 a 19.240 profesionales en 2015, aunque el porcentaje de interinidad sufrió pocos cambios y pasó del 37,7 al 37,1%
Los elevadísimos porcentajes de interinos en la sanidad pública catalana (44,1%
en hospitales y 37,1% en Atención Primaria) contrastan notablemente con el porcentaje global de interinos del personal funcionario y laboral del conjunto de las Administraciones Públicas Catalanas (incluido el ICS), que según datos del Banc de
Dades d’Ocupació Pública, a 01-01-2016 era del 23,5%.
Al margen del agravio comparativo para los profesionales de la sanidad pública
catalana respecto al conjunto de profesionales de las administraciones públicas de
Cataluña, la estabilidad laboral de los profesionales de la salud es de trascendental
importancia, no sólo para los citados profesionales, sino fundamentalmente para
los pacientes, ya que permite mantener la necesaria continuidad asistencial en su
atención.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Reducir en un 7% el porcentaje de interinos en los hospitales del Institut Català de la Salut de forma se sitúe en valores similares a los de 2010, lo que supone
convocar, de acuerdo con la normativa aplicable, una oferta de empleo público de
850 plazas hasta finales de 2017.
2. Reducir igualmente el número de interinos en los Centros de Atención Primaria del Institut Català de la Salut convocando, de acuerdo con la normativa aplicable,
una oferta de empleo público de 850 plazas hasta finales de 2017.
Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i
oportunitats
250-00610/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a universitat catalana
de talent i oportunitats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

A Espanya, fer una mateixa carrera a una universitat pública pot suposar diferències de gairebé el triple al preu de la matrícula. Els diferents governs autonòmics
fixen els preus dins d’una forquilla definida a la Conferència General de Política
Universitària.
Així, cursar medicina a Barcelona costa 2.371 euros mentre que fer els mateixos
estudis a Santiago de Compostela costa 835 euros. Catalunya és la comunitat autònoma on surt més car cursar estudis universitaris i això té com a conseqüència que
molts alumnes no poden optar a estudis universitaris per qüestions econòmiques i
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d’altres opten per matricular-se a altres comunitats autònomes com ara Aragó on els
preus per crèdit són entre 13,77 i 25,83 euros mentre que a Catalunya oscil·len entre
25,27 i 39,53.
La universitat ha de ser un espai obert, d’igualtat i oportunitats i, òbviament, un
lloc comú per a la excel·lència i el talent. Volem una universitat internacionalitzada
que no tingui perquè suposar una revàlida continuada per al nostre personal docent
i investigador. Per tant, creiem que els programes d’atracció de talent han d’anar en
aquesta línia, apropant-se en la seva gestió als nostres criteris d’autonomia universitària que l’actual programa Serra Hunter no compleix.
Volem també una universitat que sigui part de la generació de riquesa de la nostra societat i que pugui ser origen del canal de transferència de coneixement al nostre sistema productiu.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Reduir les taxes universitàries del curs 2017-18 fins arribar a la mitjana del cost
de les taxes per alumne de les universitats de tot Espanya i, en aquest sentit, baixar el
preu de les taxes universitàries un 5% per als graus i un 10% per als màsters.
2. Augmentar la dotació pressupostària per a beques per tal de garantir que cap
alumne es queda sense cursar estudis universitaris per qüestions econòmiques.
3. Recuperar el finançament de les universitats públiques catalanes als pròxims
dos exercicis pressupostaris fins arribar a superar en un 10% el pressupost de les
universitats catalanes de 2011, implementant el 40% d’aquest objectiu al primer
exercici i el 60% restant al següent.
4. Revisar el programa de beques Equitat per incloure:
a) Programa de divulgació que arribi al 100% dels estudiants que es matriculin i
que s’inclogui al mateix procés de matriculació
b) Incrementar el número de trams de renda utilitzats per calcular la beca Equitat.
c) Introduir un programa similar al programa Equitat al primer any de màster,
afegint variables d’excel·lència de l’alumnat que hi vulguin accedir i incrementant a
través d’aquests paràmetres la quantia de la beca sobre les beques Equitat de graus.
d) Aplicar les beques Equitat a segones titulacions.
5. Ampliar el programa FINAN fins un 10% més del 100% de la matrícula, per
despeses associades amb la mobilitat.
6. Treballar amb el món universitari per aprofundir en l’autonomia de les universitats públiques com a base del model universitari del futur.
7. Presentar, en el termini d’un mes a la Comissió d’Empresa i Coneixement, per
part de la Secretaria General d’Universitats, un informe sobre l’avaluació del Pla
Serra-Hunter.
8. Elaborar, un cop revisada la situació del Pla Serra-Hunter, un Pla de contractacions eficient i ràpid, que respecti l’autonomia universitària i tingui com a objectiu
aprofundir en la internacionalització de la universitat catalana i la captació de talent.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara
l’acomiadament de treballadors temporals i fixos
250-00611/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la darrera sentència del Tribunal de Justícia de la Unio Europea, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de
2016 equipara la situació dels treballadors temporals i fixes i per tant equipara també l’acomiadament dels mateixos. Aquesta sentència tindrà un efecte immediat sobre el món del treball, especialment per aquelles persones que han sigut acomiadades a l’últim any a l’empresa privada, com a totes les que es trobin en una situació de
temporalitat i que hagin de finalitzar un contracte en el futur més proper. La situació
de dualitat del nostre mercat de treball la fa encara més preocupant i accentua les
vulnerabilitats del mateix.
Pensem que el primer pas a realitzar és la modificació d’aquesta situació eliminant la possibilitat de que pugui generar-se a partir d’una tipologia de contractes
que porta precisament a la generació de dos mercats de treball, un en precari i un
altre estable.
Creiem que el possible impacte que la sentència por tenir en empreses i treballadors, requereix una implicació més activa de l’administració de la Generalitat de
Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Instar al Govern d’Espanya a iniciar els treballs de modificació del marc laboral necessari, conjuntament amb els agents socials, amb l’objectiu de treballar per
l’establiment d’un nou contracte estable i indefinit que pugui acabar amb la dualitat
del mercat laboral.
2. Posar en marxa una campanya informativa per empreses i treballadors amb
l’objectiu d’informar dels possibles impactes que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016 pugui tenir per les relacions laborals a Catalunya.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes
bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 38211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reactivació
dels mecanismes bilaterals de relació Estat-Generalitat., per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territorial de l’Estat.
Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconeixement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes
existents en aquestes tres categories.
D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses,
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem
afirmar que estan ben distribuïdes.
Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a
aquesta i per al propi autogovern.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament:
1. Fa una crida a l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de solució la multiplicitat d’afers d’interès públic que, fins al moment actual, es troben
bloquejats.
2. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article 183
EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generalitat
en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, així
com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.
3. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari,
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
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tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de
Catalunya.
4. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.
5. Insta al Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraestructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat,
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el
PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de
Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió
aeroportuària.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari
i la recuperació dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència
del Tribunal Constitucional 31/2010
250-00613/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 38212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la represa del
desplegament estatutari i de la recuperació d’aspectes de l’EAC afectats per la STC
31/2010., per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals,
amb el text següent:
Exposició de motius

Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territorial de l’Estat.
Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconeixement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes
existents en aquestes tres categories.
La STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, va suposar un cop important a les aspiracions d’autogovern de Catalunya i a l’ambició catalanista de contribuir a transformar Espanya en un Estat que assumís de manera més plena i natural la seva pluralitat interna.
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D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses,
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem
afirmar que estan ben distribuïdes.
Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a
aquesta i per al propi autogovern, i en concret aquells relacionats amb els aspectes
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pendents de desplegar o que es podrien recuperar malgrat la STC 31/2010, en base a canvis legals, transferències o negociacions
polítiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament:
1. Insta al Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions
al seu abast per recuperar el màxim del text de l’Estatut d’Autonomia afectat per la
STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per
encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementàriament en la línia de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En
aquest sentit, cal recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via de
la modificació de lleis orgàniques (per exemple, reformant la llei orgànica del poder
judicial, la llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de
Catalunya en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per impulsar-hi la participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels traspassos i a la dels acords polítics.
2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre les tasques, des del
conjunt dels seus Departaments, per al ple desplegament del potencial d’autogovern
derivat del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la
Generalitat
250-00614/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 38213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa del
marc competencial de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territorial de l’Estat.
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Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconeixement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes
existents en aquestes tres categories.
D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses,
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem
afirmar que estan ben distribuïdes.
Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a
aquesta i per al propi autogovern.
Tanmateix, dins la categoria de problemes relacionats amb la distribució de poder (o competències), que tot Estat compost té, i sense que això obsti per a l’establiment d’una relació entre administracions normalitzada, també cal que el Govern de
la Generalitat defensi per tots els mitjans de què disposa, de conformitat a l’ordenament vigent, per fer valdre el seu marc competencial i el seu dret, incloent-hi aquelles ocasions en les quals el Tribunal Constitucional ha dictat sentències favorables
als interessos de la Generalitat de Catalunya, en conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucionalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació a totes aquelles sentències favorables al Govern de la Generalitat de Catalunya,
dictades en conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucionalitat, i que no han estat degudament acomplertes per part del Govern d’Espanya.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida
laboral i la personal
250-00615/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la igualtat i la
conciliació del temps laboral i personal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

Les dones, a dia d’avui, han de lluitar molt més dur per aconseguir igualtat de
condicions a la feina. Una bretxa salarial entre homes i dones que supera el 20% és
el clar indicador del camí que queda per recórrer per aconseguir una igualtat real.
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La maternitat s’ha convertit es un factor desencadenant de nombroses reduccions
de jornada entre el sector actiu femení de la població, a la vegada que s’assumeix un
33% menys de sou que els homes amb el mateix tipus de contracte.
Les polítiques que s’han dut a terme en matèria laboral i de conciliació en els
últims anys no han ajudat a revertir aquesta situació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Instar al Govern d’Espanya a iniciar els treballs de modificació del marc laboral necessari, conjuntament amb els agents socials, amb l’objectiu d’incrementar
i igualar entre tots els treballadors, la baixa de paternitat i maternitat a 8 setmanes
amb 10 setmanes més que podran utilitzar un o altre progenitor.
2. Fer públiques les estadístiques de contractació d’homes i dones en tots els nivells de contractació i en tots els nivells jeràrquics de l’administració pública, i promoure activament que les empreses incloguin en els seus informes anuals aquestes
estadístiques per afavorir una cultura de transparència en els processos de selecció i
identificar possibles situacions de discriminació.
3. Promoure mitjançant la negociació en les organitzacions multicentres de l’adscripció dels treballadors als centres de treball més pròxims als seus domicilis.
4. Elaborar un pla de creació de centres d’educació infantil de 0 a 3 anys en els
centres públics de treball i fomentar polítiques per la instal·lació d’aquest tipus de
centres educatius a les empreses privades.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de
Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 38251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la creació
de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) a les Terres de l’Ebre-Priorat, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 10 d’octubre va tenir lloc una concentració a l’estació del ferrocarril de
Vilaseca en que les diferents Plataformes que treballen els temes de la mobilitat al
territori: Plataforma Promoció del Transport Públic, PTP (Tarragona), Plataforma
per la Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat, PDF del Camp i la Plataforma
Trens Dignes a les Terres de l’Ebre i Priorat així com persones representants polítiques de tots els partits, excepte del PP, diputades, alcaldesses, senadores i veïnes
van fer sentir la seva veu per demanar millores a la xarxa de rodalies i mitjà distància especialment a les línies R 14, R15 i R 16 que travessen el Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre.
A les demandes històriques al Govern de l’estat pel que fa a obres i infraestructures pendents es va sumar la demanda a la Generalitat de Catalunya d’avançar per
fer possible la intermodalitat, un sistema tarifari integrat i la redacció dels plans de
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mobilitat pendents que responguin als interessos de la ciutadania més que als de determinades empreses de transport per carretera que operen al territori.
Concretament la demanda de la creació d’una Autoritat Territorial de Mobilitat
ha estat avalada pel Consell Comarcal del Montsià i properament es votarà al Consell Comarcal del Baix Ebre i el Síndic de Greuges també ha fet esment en diferents
ocasions a aquest greuge que pateix la ciutadania de les Terres de l’Ebre.
Som conscients dels esforços que s’han fet els darrers mesos des del Departament de Territori i Sostenibilitat per facilitar diferents tipus d’abonaments fins que
no s’assoleixi la integració tarifària, així com en la substitució progressiva de les
unitats 470 per les 447, però els avenços en els abonaments, són una solució parcial
i no consensuada per tots els agents del territori i que s’aplica només als desplaçaments en autocar, però no a totes les operadores de les quatre comarques, amb els
problemes que se’n deriven de coordinació i diferències de preu del bitllet. A més,
cap de les dues línies ferroviàries, R15 i R16,s’inclouen. La intermodalitat, per tant,
és nul·la. I a més no hi ha una aposta clara pel ferrocarril com a mitjà de transport
troncal deixant els autobusos per oferir un servei de capil·laritat, què és l’opció més
sostenible i acord amb les mesures de mitigació del canvi climàtic.
Atesos els motius exposats i en compliment de la Llei 9/2003 de 13 de juny de la
mobilitat i la llei Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya,
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Presentar durant el proper trimestre la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) a Terres de l’Ebre-Priorat.
2) Redactar, revisar i aprovar durant els propers 3 mesos els Plans Directors de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre-Priorat.
3) Desenvolupar totalment en els propers mesos el Sistema de Gestió d’Integració Tarifària (SGIT), que ara és parcial i discrecional.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 38320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

La pràctica totalitat de les comarques catalanes disposen d’un arxiu comarcal
per tal de conservar, tractar i difondre el patrimoni cultural de la comarca. No així
la comarca de l’Alta Ribagorça.
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L’ajuntament del Port de Suert i la Generalitat de Catalunya estan treballant per
tal que l’arxiu comarcal s’ubiqui a l’edifici de l’Ajuntament Vell del Pont de Suert,
sense comptar amb els ajuntaments de la comarca ni el Consell comarcal.
Segons el projecte redactat, l’edifici no disposa ni de la meitat de la capacitat necessària, de forma que és menester un edifici auxiliar per tal de completar la capacitat d’emmagatzematge.
És per tant imprescindible trobar una altra solució que reuneixi la necessària
capacitat, funcionalitat i seguretat que requereix aquest equipament, consensuat
amb totes les administracions implicades: Consell Comarcal, ajuntaments de l’alta
Ribagorça i Generalitat de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intercedir davant el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal de suspendre el
projecte d’ubicació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça a l’Ajuntament Vell del
Pont de Suert i estudiar una ubicació alternativa funcional, segura i atractiva, consensuat amb els ajuntaments de la comarca.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, Marisa Xandri Pujol,
diputats, GP PPC

Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre
de dia del barri de Sant Pere Nord, a Terrassa
250-00618/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 38330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
construcció de la residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de Terrassa,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb
el text següent:
Exposició de motius

L’any 2006 es va signar un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa per la construcció d’una residència de 120 places i un Centre de dia de 30 places
al barri de Sant Pere Nord, en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Terrassa. El
projecte constructiu d’aquesta residència està finalitzat des de l’any 2009, amb un
pressupost d’execució de 9.265.000€.
La ciutat de Terrassa té un important índex de població envellida, el 16,25 %, on
més de 35.000 persones són majors de 65anys. Aquests presenten una taxa de sobre
envelliment (majors de 85 anys) del 15%, i amb una taxa de sobre envelliment (majors de 75 anys) del 51,5%. Afegint que, més del 70% de les persones majors viuen
en habitatges amb problemes d’accessibilitat.
Actualment Terrassa, ciutat amb més de 215.000 habitants, només disposa d’una
residència de Gent gran de caràcter públic, mentre que la resta de residències són
totes privades i algunes d’elles ofereixen places concertades (Terrassa disposava a
l’any 2005 de 1190 places, on només el 16% eren publiques, no s’han creat mes). En
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tot el període democràtic, no s’ha construït cap residència pública a la ciutat. Aquesta és una oferta clarament insuficient per a un municipi d’aquestes característiques,
per això des de fa temps els veïns i veïnes i l’Ajuntament demanen la construcció
d’aquest equipament.
Entenem la complexitat que comporta aconseguir els recursos econòmics per
executar les inversions; no obstant creiem que s’han de prioritzar les necessitats ciutadanes, especialment les d’aquelles persones més dèbils, en especial les persones
en situació de dependència, a l’hora de gestionar recursos públics.
Des de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord i des de l’Ajuntament de Terrassa, s’han fet gestions tots els anys perquè es construís l’equipament i es posessin en
funcionament els serveis.
A data d’avui aquests tràmits resten aturats i creiem que el Govern ha de ser
capaç d’apostar per la dignitat i el benestar de la gent gran.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Construir la residència i centre de dia al barri Sant Pere Nord de Terrassa.
2. Que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 incloguin
la partida pressupostària corresponent per a licitar i construir la residència i centre
de dia al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el vehículo eléctrico, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Vivimos en una sociedad donde el uso del vehículo privado es el mayoritario,
con una capital autonómica con una de las densidades de coches por habitante más
grandes de España.
Esto produce un efecto negativo en la salud de los ciudadanos, donde la contaminación por emisión de humos provenientes de los motores de combustión produce
serias complicaciones respiratorias y demás problemas.
Según apuntan diferentes estudios actualmente acceden a Barcelona alrededor
de 200.000 vehículos y que se espera un incremento del 50% de los accesos en los
próximos años, a lo que si añadimos cerca de 1.000.000 de desplazamientos diarios
dentro de Barcelona, producirá un aire insalubre para los ciudadanos e incrementará
aún más los problemas de salud vinculados a la contaminación que causan cerca de
7.000 muertes al año en el país.
Existe una solución, y hace años que asociaciones del sector alertan sobre los
problemas que exponemos y ya los tenemos a tocar.
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Debemos abrir las puertas a nuevas vías de movilidad eficiente, ecológica y sin
contaminación atmosférica. Los llamados VE (vehículos eléctricos) nos posibilitan
realizar desplazamientos cotidianos en el día a día de las ciudades, evitando emisiones a la atmósfera, evitando el ruido de los motores de combustión y haciendo las
ciudades más silenciosas, ecológicas y saludables.
En 2010 el plan IVECAT planeaba tener 70.000 vehículos eléctricos en Cataluña para 2015, pero demostró su total ineficacia al llegar únicamente a los 5.000
vehículos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Poner en marcha una campaña de información y divulgación sobre los beneficios de los Vehículos Eléctricos.
2. Implementar un plan de incentivos fiscales para la compra de Vehículos Eléctricos.
3. Desarrollar un plan de incentivos fiscales y subvenciones para la creación y
adecuación de puntos de carga para Vehículos Eléctricos.
4. Adoptar las medidas pertinentes para implantar el uso de la etiqueta de la Dirección General de Tráfico de contaminación de un vehículo: 0 emisiones, ECO, C, B.
5. Dar privilegios a los Vehículos Eléctricos en los accesos a zonas de atmosfera
protegida, vías BUS/VAO, Peajes, etc.
6. Crear una comisión de estudio, adscrita a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament, sobre la movilidad sostenible y ecológica.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los
vehículos eléctricos ligeros, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i
Coneixement, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Las grandes ciudades del mundo tienen un problema de movilidad interno, donde los grandes vehículos a motor conviven con los peatones y vehículos ligeros, bien
sean bicicletas, ciclomotores, patines, monopatines, longboards, etc.
La creciente demanda de movilidad en las ciudades, unida al crecimiento en
el parque automovilístico nos plantea el cambio necesario en la forma de moverse
dentro de la ciudad, haciendo de ello una acción ecológica sin humos y saludable.
Los vehículos eléctricos ligeros recogen las necesidades de las grandes ciudades,
haciendo que los desplazamientos sean rápidos y cómodos, que unido a los medios
tradicionales de transporte y al transporte público supone la respuesta al futuro de
la movilidad, donde cada vez el vehículo de combustión interna debe ir quedando
en un segundo plano hasta su desaparición.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Desarrollar un plan de información sobre los beneficios de los Vehículos Eléctricos Ligeros.
2. Poner en marcha un plan de incentivos fiscales para la compra de Vehículos
Eléctricos Ligeros.
3. Crear un plan de incentivos fiscales y subvenciones para la creación y adecuación de puntos de cargas para Vehículos Eléctricos Ligeros.
4. Ofrecer un servicio de custodia de bicicletas en las cuatro capitales de provincia de Cataluña.
5. Ampliar la flota de autobuses 100% eléctricos en Cataluña.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del
coneixement del català
250-00621/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 38376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del coneixement del català, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Actualment, «l’alumne que s’incorpora a primer o a segon curs de batxillerat
procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de
llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents, pot demanar l’exempció
de l’acreditació del coneixement del català, en aplicació de l’article 21.7 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Aquesta exempció es visualitzarà en
l’expedient de l’alumne perquè no tindrà qualificació d’aquesta matèria, sinó que hi
constarà el terme “Exempt/a”, tal com es concreta més endavant».
Aquesta norma, producte dels pactes de la transició que, en un principi, servia
per reconèixer l’exempció de català a fills de militars i a altres funcionaris que estaven «de pas» a Catalunya, s’ha anat mantenint, encara que modificant parcialment
(abans incloïa tots els nivells de l’ensenyament no universitari), en el batxillerat, les
proves de selectivitat i les proves d’accés als nivells cicles formatius.
Queda clar, però, que, segons la normativa, «el fet d’obtenir l’exempció de la
qualificació no eximeix l’alumne d’assistir a classe de llengua catalana i literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a mínim, una
comprensió oral i escrita de la llengua. Aquest programa específic, amb les adaptacions i suports pertinents, s’ha de formalitzar en un pla individual, en les condicions
establertes amb caràcter general a l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per
la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés
d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn».
«L’alumne a qui es concedeix l’exempció de la qualificació final de llengua catalana i literatura I o de llengua catalana i literatura II s’ha d’avaluar al llarg del
3.10.25. Propostes de resolució

102

BOPC 239
20 d’octubre de 2016

curs acadèmic per al qual se li ha concedit l’exempció segons els objectius i criteris
d’avaluació del seu pla individual, però està exempt de la qualificació final de la matèria llengua catalana i literatura I o llengua catalana i literatura II, que no comptabilitza per a la qualificació mitjana del batxillerat».
«Aquesta exempció es pot concedir [...] dos cursos acadèmics consecutius».
A més, aquesta exempció es relaciona amb la prova de llengua catalana a les
PAU, ja que tot i que «l’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura en el batxillerat no comporta automàticament l’exempció de la prova de llengua
catalana a les PAU i l’alumne que vulgui sol·licitar aquesta exempció s’ha d’adreçar
a l’Oficina d’Accés a la Universitat», per demanar cal «Resolució individualitzada emesa per la Direcció General d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat,
que concedeix l’exempció de la qualificació final de Llengua catalana i literatura
de segon de batxillerat en el curs corresponent» en el cas de l’alumnat que es trobi
cursant el 2n de batxillerat, i acrediti l’exempció de la qualificació final de Llengua
catalana i literatura de segon curs de batxillerat.
En el cas de «l’alumnat que s’hagi incorporat a 2n curs de batxillerat procedent
de fora del territori de Catalunya i cursi matèries soltes i no hagi cursat mai les matèries de Llengua catalana i literatura o equivalents (excepte l’alumnat procedent de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Comunitat Autònoma de València)», cal una «còpia de l’expedient acadèmic de l’alumne/a, que demostri des de
quan es troba escolaritzat a Catalunya».
Segons la normativa actual es poden donar, es donen de fet, els casos següents:
– Alumnes de pare i/o mare catalanes, que han viscut totalment o parcial la seva
vida escolar fora dels Països Catalans, però que han mantingut la llengua familiar
del pare i/o de la mare. Aquestes alumnes estan exempts de català, però no de llengua castellana, la qual ignoren, en alguns casos, totalment.
– Alumnes estrangers procedents de països on el castellà no és llengua oficial
poden demanar l’exempció de la llengua vehicular de l’ensenyament, però no poden
demanar l’exempció de la llengua castellana a batxillerat ni a les proves d’accés a la
universitat o a cicles formatius.
– La normativa tampoc no recull el cas dels alumnes que es matriculen a 2n de
BAT i cursi matèries soltes que provingui de la Franja, Andorra o de la Catalunya
Nord (on poden haver fet –i n’han estat qualificats– aprenentatge de llengua catalana
i haver rebut, fins i tot, assignatures en aquesta llengua). En el cas de la Franja i de
la Catalunya Nord, a més, la Generalitat els reconeix un nivell de llengua catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Revisar la normativa actual sobre l’exempció de la llengua catalana per, com a
mínim, equiparar la llengua catalana a la llengua espanyola, per tal d’evitar:
– L’exempció de la llengua normalment emprada com a llengua vehicular.
– L’actuació il·lògica que representa que una persona d’origen català pugui demanar l’exempció de la llengua catalana, però no de la llengua espanyola, que, en
molts casos, desconeix.
– La igualtat de tots els alumnes que procedeixen de sistemes educatius on el
català s’ensenyi.
– L’actuació il·lògica que representa que un persona immigrant només pugui demanar l’exempció d’una de les llengües oficials: o les dues o cap.
2. Aquestes propostes haurien de ser aplicables també a l’occità a la Vall d’Aran.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels
treballadors públics
250-00622/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recuperació de drets
del treballadors públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant aquests anys les polítiques de retallades aplicades sistemàticament pel
govern de la Generalitat, han degradat profundament la funció pública. Aquesta ha
vist reduït els seus drets econòmics i socials, transformant-se en una eina de finançament de l’administració de la Generalitat. A més ha vist com el número d’interins
creixia desmesuradament fins arribar als actuals 46.195 interins, quan al 2012 la xifra era de 34.529, un increment d’un 33%, de fet, el que han fet els governs de la Generalitat ha sigut no crear noves places de funció pública i cobrir aquestes amb places
d’interins fins arribar a tenir una temporalitat a tots els ens de la Generalitat, d’un 22%.
Aquest és a més un fet rellevant si tenim en compte l’ultima la sentència de la
UE que equipara la indemnització dels contractes temporals i indefinits i que tindrà
un fort impacte a la nostra administració.
Mentrestant, l’actual Govern de la Generalitat ha augmentat el número d’alts càrrecs respecte el govern anterior.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Elaborar un pla, abans de finalitzar l’any 2016, que tingui com a objectiu arribar a recuperar les xifres absolutes de funcionaris i la proporció d’interins a l’administració pública que hi havia a començament de 2011 abans de finalitzar aquesta
legislatura.
2. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2016, un pla recuperació de les pagues extres
de 2013 i 2014 i de tots els drets laborals, socials i econòmics no retornats.
3. Convocar la Mesa de la funció pública per tractar el retorn de tots el drets econòmics, laborals i socials suspesos des de 2012.
4. Reduir el número d’alts càrrecs en un 10% en els pròxims pressupostos de
2017.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a
l’Estat espanyol
250-00623/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 38555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rafel
Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territorial de l’Estat.
Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconeixement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes
existents en aquestes tres categories.
D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses,
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem
afirmar que estan ben distribuïdes.
Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a
aquesta i per al propi autogovern. Entre aquests aspectes, i en estreta relació amb la
categoria de problemes relatius al reconeixement de la diversitat interna dels Estats
compostos, esmentada anteriorment, es troba la qüestió relativa a la protecció i foment de les llengües que es parlen a l’Estat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar al Govern d’Espanya la presentació d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la promoció i protecció de les llengües que
s’hi parlen, en desplegament del que preveu l’article 3.3 de la CE vigent.
2. Reiterar el requeriment al Govern d’Espanya per tal que actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana i adopti les mesures necessàries pel compliment del mandat de l’article 3 de la CE, d’especial respecte i protecció de les diferents llengües de l’Estat.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rafel
Bruguera Batalla, diputat, GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Torrelles
de Llobregat
250-00624/11
PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, GP JS; SONIA SIERRA INFANTE,
GP C’S; MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, GP PPC; PILAR CASTILLEJO MEDINA,
GP CUP-CC, PORTAVEUS A LA CE. ALÍCIA ROMERO LLANO, GP SOC; MARC
VIDAL POU, GP CSP, DIPUTATS
Reg. 38558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament
del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot; María José García Cuevas, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Pilar Castillejo Medina, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’antena de
telefonia mòbil a Torrelles de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mediar entre
l’ajuntament de Torrelles de Llobregat i l’operadora de telefonia mòbil Vodafone,
per tal de trobar una nova ubicació a l’antena, consensuada i satisfactòria per ambdues parts.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016.
Anna Simó i Castelló, GP JS; Sonia Sierra Infante, GP C’s; María José García
Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo Medina, GP CUP-CC, portaveus a la CE. Alícia
Romero Llano, GP SOC; Marc Vidal Pou, GP CSP, diputats
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 93/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent
al 2013
290-00081/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37990 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 93/XI, relativa
a l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2013 (tram. 29000081/11), us informo del següent:
La Resolució 93/XI insta el Govern a seguir les recomanacions que la Sindicatura de Comptes recull en l’informe de fiscalització 33/2014, que analitza el retiment
dels comptes de l’exercici 2013 a la Sindicatura per part dels partits polítics amb
representació parlamentària i de les associacions i les fundacions que hi estan vinculades. En relació amb les associacions i fundacions vinculades, l’informe també
analitza la presentació dels comptes davant del Protectorat.
Tal com s’indica en l’apartat 2.4 de l’informe i es desprèn de la normativa aplicable
(el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del
Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades
d’utilitat pública) el Protectorat té un seguit de funcions d’assessorament i de supervisió
i control, també respecte de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics.
Un dels principals instruments per tal que el Protectorat exerceixi les seves funcions de
supervisió és la verificació dels comptes anuals (articles 336-2 del Codi civil de Catalunya i 11 de la Llei 21/2014). Així, en l’apartat 2.4.2 de l’Informe, la Sindicatura detalla, a
partir de la informació que li va ser lliurada per la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques, les conclusions sobre els comptes de l’exercici 2013 retuts al Protectorat per
les fundacions vinculades a partits polítics
Quant a les recomanacions que la Sindicatura formula en l’apartat 4.2 de l’Informe, es fan les següents observacions:
La primera recomanació té per objecte les coalicions, els partits polítics i les federacions i, per tant, no té incidència sobre les competències del Protectorat.
La segona, es refereix a la necessitat de definir el model d’auditoria i l’òrgan encarregat de redactar-lo perquè els partits i les fundacions que hi estiguin vinculades compleixin l’article 15 i l’apartat u de la disposició addicional setena de la Llei
orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre el finançament dels partits polítics (LOFPP).
L’article 15 de la LOFPP disposa que els partits polítics han de preveure un sistema de control intern que garanteixi l’adequada intervenció i comptabilització de tots
els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, i que l’informe resultant d’aquesta auditoria ha d’acompanyar la documentació
que cal rendir al Tribunal de Comptes.
L’apartat u de la disposició addicional setena de la LOFPP defineix les circumstàncies que han de concórrer perquè una fundació o entitat es consideri vinculada
o dependent d’un partit polític, i aquesta definició té un seguit de conseqüències
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que es recullen a la resta d’apartats de la disposició. Concretament, a l’apartat sis
s’estableix que les fundacions i entitats vinculades i dependents estaran obligades
a formular i aprovar els comptes en els termes previstos a la legislació vigent, a fer
una auditoria dels comptes anuals i a lliurar tota aquesta documentació al Tribunal
de Comptes.
Respecte de l’obligació d’auditar els comptes, cal destacar que l’article 333-11
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya defineix uns criteris propis sobre quines
són les fundacions que obligatòriament s’han de sotmetre a una auditoria externa,
criteris que no coincideixen amb els de la disposició addicional setena, tal com la
pròpia Sindicatura de Comptes indica en l’apartat 2.4.2 de l’Informe. Així doncs,
el Protectorat, atenent a la normativa que li és aplicable, valida l’obligatorietat de
presentar l’informe d’auditoria d’acord amb l’establert en l’article 333-11 del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 150/XI, sobre la convocatòria
d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
290-00137/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 38384 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 150/XI, sobre la
convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal (tram. 290-00137/11), us
informo del següent:
En data de 8 de setembre s’ha publicat al DOGC l’Ordre ARP/232/2016, de 27
de juliol, per la qual es convoquen les eleccions per determinar la representativitat
dels propietaris/àries forestals privats en el Consell Rector del Centre de la Propietat
Forestal de Catalunya.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7201/1529540.pdf
A la reunió del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de 7 de juliol
de 2016 es va acordar fixar la data de votació en aquestes eleccions per al dia 17 de
desembre de 2016.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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290-00138/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 38385 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 151/XI, sobre la
Comissió de Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars (tram. 290-00138/11), us
informo del següent:
En la propera convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars, ja es preveu convocar al Grup de Treball de Custòdia Forestal de la
Xarxa de Custòdia del Territori.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 152/XI, sobre les obres de
modernització de la xarxa de reg de la conca de Tremp
290-00139/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 38386 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 152/XI, sobre
les obres de modernització de la xarxa de reg de la conca de Tremp (tram. 29000139/11), us informo del següent:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet un esforç
pressupostari per acabar la part d’obra que inclou la connexió de la canonada de
transport de la xarxa de regadiu modernitzada a la presa d’aigua. Aquesta obra està
en procés de licitació per part d’Infraestructures.cat
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 154/XI, sobre el control de la
població de conills i senglars a l’horta de Lleida
290-00141/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 38387 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 154/XI, sobre el
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control de la població de conills i senglars a l’horta de Lleida (tram. 290-00141/11),
us informo del següent:
Actualment, el Cos d’Agents Rurals ja col·labora activament amb els agricultors
de l’Horta de Lleida en la lluita contra els danys a l’agricultura causats per espècies de fauna silvestre. Per millorar aquestes actuacions en aquestes comarques i en
d’altres, dins del CAR, s’ha creat el Grup de Gestió Cinegètica i Captura d’Animals,
que té, entre d’altres funcions, la de la lluita i prevenció contra els danys. Està previst
que aquests agents, experts en l’ús d’armes de gestió, tingui la formació específica
adequada i el material més idoni per ser més eficients en la seva feina. D’altra banda, la Direcció General de Forests ha fet una despesa de 21.095,87 € per adaptar dos
vehicles del CAR amb la finalitat de millorar les tècniques de captura i potenciar les
actuacions de control de la població de conills i senglars.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 10/XI, sobre el dret al treball
digne i la generació d’ocupació
390-00010/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 38128 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment al punt 4 de la Moció 10/XI del Parlament
de Catalunya sobre el dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 39000010/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat
per a fer efectiu el punt citat.
Barcelona, 10 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

El Consell de Relacions Laborals esdevé un referent de diàleg social a Catalunya
per establir el Marc Català de Relacions Laborals, un nou model de relacions laborals, impulsar la sostenibilitat del teixit industrial i productiu, la qualitat de l’ocupació, la responsabilitat social i la participació de les persones treballadores en el si de
les empreses com a model de futur.
El Govern impulsarà un procés de concertació en l’àmbit laboral com a marc
regulador propi, on s’inclou el debat sobre el salari mínim de referència català, que
ens permeti fixar el Salari Mínim Interprofessional català en 1.000 € (equivalent al
60% del Salari Mitjà, com recomana la Carta Social Europea)
Així mateix, sobre les mesures per als col·lectius més vulnerables (joves, majors
de 45 anys i persones en situació d’atur de llarga durada) em plau informar-vos que:
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) destina 363 M€ a implementar les
polítiques actives d’ocupació i a lluitar contra l’atur. Aquests diners provenen de
la Conferència Sectorial, de Fons Propis, de Fons Social Europeu i del Programa
de Garantia Juvenil, un programa europeu destinat a joves menors de 30 anys, que
aquest any es consolida a Catalunya.
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En la Programació del SOC, amb un pressupost de més de 90 M€ per al desenvolupament de polítiques d’ocupació, es preveu:
El Programa Treball i Formació del SOC

El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació, promoguda
pel SOC, que s’adreça a persones en atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi
d’atur. L’objectiu és capacitar la persona d’experiència laboral i formació en el decurs de la seva participació en el Programa a través d’una contractació per portar a
terme contractacions de caràcter temporal d’interès general i social.
El SOC impulsa el Programa Treball i Formació per afrontar l’increment del
nombre de persones en atur de llarga durada per incorporar-les al mercat de treball
com a mesura d’inserció laboral.
El Departament que encapçalo, a través del SOC, ha decidit millorar la qualitat
de les contractacions en el marc d’aquest programa, i permetrà que 3.275 persones
aturades que hi participaran passin a cobrar un salari de 1.000 €. Aquest fet suposa
un augment del pressupost del Programa Treball i Formació fins als 40 M€, 10 M€
més que l’any anterior.
Les persones beneficiaries d’aquest programa seran, amb caràcter prioritari i per
un període de 12 mesos de durada, les persones en atur majors de 55 anys que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur, i que no tenen cotització suficient perquè
se’ls reconegui una pensió de jubilació contributiva quan arribin als 65 anys.
També se’n podran beneficiar, amb contracte de 6 mesos de durada, les persones
en atur entre 45 i 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur. Excepcionalment, si no hi ha col·lectiu de majors de 45 anys, podran participar-hi menors
de 45 anys que hagin exhaurit la prestació.
Així mateix, se’n podran beneficiar les persones que reben Renda Mínima d’Inserció (RMI), amb un contracte de 12 mesos per a les persones majors de 55 anys i
de 6 mesos per les persones menors de 55 anys.
Entre el col·lectiu perceptor de la renda Mínima d’Inserció, tindran caràcter preferent les dones amb càrregues familiars i les persones que estiguin en fase d’esgotar
el termini màxim de percepció de la Renda Mínima.
S’impulsaran actuacions d’orientació i informació per a persones en situació
d’atur de llarga durada, i es desenvoluparan programes de formació i treball adreçats a persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). En el marc del
Programa MARMI (Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció) s’estableixen mesures actives d’Inserció per
a les persones destinatàries de la renda mínima.
En l’àmbit de la Garantia Juvenil s’estableix un sistema interactiu de Treball en
el marc de la Direcció General de Joventut amb les entitats joves de Catalunya i el
Consell Nacional de la Joventut.
Dins del Consell de Relacions Laborals comptem amb el grup d’ocupació juvenil, on estan representats els Consell Nacional de la Joventut i les branques joves de
les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Tant el SOC com la Direcció General de Joventut tenen previst convocar les entitats de joves per informar i donar a conèixer l’evolució de la implementació de la
cartera i treballar futures línies d’acció.
També cal tenir en compte l’aprovació del Pla Anual de Polítiques de Joventut
(Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut) que preveu 432 actuacions
i 300’6 M€ per promoure l’emancipació i la millora de vida dels joves.
Hem prorrogat el Programa d’Activació per a l’ocupació fins a finals de 2016.
Aquest programa té adscrits 109 tècnics que duen a terme tasques de tutoria. A més,
el passat mes de juny s’han incorporat 110 tècnics de gestió per fer tasques d’orientació professional, dins el programa d’orientació professional personalitzada.
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En l’àmbit de la Concertació Territorial cal dir que a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
s’inclou l’establiment de les estratègies territorials com a instrument de planificació
territorial per fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic, coordinant iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació. El SOC té un grup
de treball propi per desplegar aquest punt de la llei, juntament amb representants de
les entitats municipalistes i agents socials.
Foment de la col·laboració amb ajuntaments en l’àmbit de la ocupació

Existeix un conjunt de programes adreçats específicament a les administracions
locals per avançar en la identificació, formulació i execució dels projectes de desenvolupament local i ocupació, de manera que es pugui configurar un marc adequat
per a les estratègies territorials. Es tracta dels programes següents:
– Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
– Programa de projectes innovadors i experimentals.
– Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri social i
econòmic, projecte «Treball als Barris».
– Projecte «Treball a les 7 comarques».
– Programa d’Agents d’ocupació i Desenvolupament Local.
– Contractes en pràctiques dins la Garantia Juvenil.
– Impulsors de la Xarxa Garantia Juvenil.
També us anuncio les novetats, àmbits i nous programes del SOC: dins del Programa Gran Actius per a persones de més de 45 anys en atur, hi haurà una línia
d’atenció especial per les persones majors de 55 anys.
També hi ha un nou programa de polítiques d’ocupació per a persones de 30 a 45
anys, al que s’hi destinen 10 milions d’euros.
Els contractes del programa Treball i Formació seran de 12 mesos per a les persones majors de 55 anys perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i per a les persones majors de 55 anys en atur que no rebin cap prestació ni subsidi.
Es proposarà que el salari mensual per a les persones contractades del programa
Treball i Formació sigui, com a mínim, de 1.000 euros.
També vull esmentar la creació d’un programa d’orientació per a persones en
atur de llarga durada, que disposarà de 15 milions d’euros.
Es potencia el programa de Garantia Juvenil, amb 76 milions d’euros, que enguany ja s’aplica també als joves menors de 30 anys d’edat.
La concertació territorial és clau a la programació del SOC perquè agents socials, econòmics i municipals facin propostes per crear ocupació des del territori segons les característiques i necessitats pròpies de cada zona que, alhora, contribueixi
al desenvolupament local.
Es redueix de 9 a 7,2 milions d’euros el pressupost de 2016 destinat a agències
de col·locació.
Formació Ocupacional i Contractació (148 M)
Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries
Programa Ocupació per a persones en atur de 30 a 45 anys
Treball i Formació per a perceptors de Renda Mínima d’Inserció
Formació amb Compromís de Contractació
Fem Ocupació per a joves
Orientació (30,5 M)
Programa Aturats de Llarga Durada
Accions d’orientació i acompanyament a la inserció laboral
Espais de recerca de feina
Orientadors/es a les Oficines de Treball
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Oportunitats d’Ocupació (94,6 M)
Treball i Formació per persones de més de 45 anys en atur
Experiències professionals
Noves oportunitats
Projectes singulars Joves per l’Ocupació Agències de col·locació
Desenvolupament local (51,5 M)
Treball als barris
Treball a les 7 Comarques
Programa de suport al Desenvolupament Local (AODL)
Projectes innovadors i experimentals.

El Govern fomentarà l’Economia Social i cooperativa, gestionant el 20% del
fons d’ocupació a través d’Aracoop, perquè implementi un pla de xoc per promoure
la creació de cooperatives entre joves, aturats i majors de 50 anys, també amb incentius fiscals, assessorament i ajudes per al finançament.
El Programa Aracoop

És un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les
Federacions de cooperatives i la Confederació empresarial del Tercer Sector Social
de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades
implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.
Aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial estratègic i transformador de realitats socials. Aracoop és un compromís i una
vocació compartides per reforçar, promoure i ampliar les empreses de l’economia
social i cooperativa mitjançant un pla d’activitats per posicionar-les com un model
empresarial clau en l’economia del segle xxi.
Aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 100 entitats i institucions
que comparteixen objectius i sumen voluntats per fomentar la creació i creixement
de l’economia social i cooperativa.
Des de la Secretaria d’Empresa i competitivitat del Departament d’Empresa i
Coneixement, es gestiona la convocatòria del Programa Integral de Foment de la
Emprenedoria, per desenvolupar un entorn favorable a facilitar la creació d’empreses a Catalunya, per tal que les persones emprenedores puguin crear, desenvolupar
i fer créixer la seva empresa. Durant el present 2016 es vol promoure l’emprenedoria orientada al creixement i basada en la innovació, les noves tecnologies i els nous
models de negoci des de les fortaleses territorials
També s’ha potenciat el projecte Reempresa, atès que per mantenir l’ocupació és
essencial evitar el tancament de negocis en funcionament i facilitar el trasllat de negocis que, per diversos motius, estaven en procés de tancament. També vull esmentar el Conveni amb el Consell de Cambres de Comerç, per promoure l’emprenedoria
mitjançant accions d’informació i orientació, i assessorament a persones emprenedores per a la creació d’empreses.
Així mateix, des de la Direcció General d’Indústria es desenvolupa el programa
de reactivació industrial, per mantenir i recuperar l’activitat industrial. Inclou mesures de detecció, anticipació i gestió de les problemàtiques de les empreses industrials
i de captació de projectes d’inversió. Quan es detecta un procés de reestructuració
empresarial, s’executa un protocol d’actuacions amb l’objectiu de mantenir l’activitat
productiva i el major nombre de llocs de treball, ja sigui amb l’empresa afectada, o
amb la recerca d’una alternativa industrial.
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Control del compliment de la Moció 26/XI, sobre els refugiats
390-00026/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 38129 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 26/XI, sobre els refugiats (tram.
390-00026/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el
termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als
objectius que s’hi especifiquen.
Barcelona, 9 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Començo dient que si bé l’any 2015 només disposàvem a Catalunya de 28 places del Programa Global d’Acollida de l’estat espanyol, en l’actualitat i com a conseqüència de les gestions que s’han fet des del Comitè d’Acollida per a les Persones
Refugiades tenim disponibles 1.178 places, de les quals només 399 estan ocupades,
atès que l’Estat no ha fet més derivacions. L’esforç de la Generalitat i els ajuntaments
ha fet que avui acollim 14 vegades més que fa 9 mesos.
Places totals: 1.178
Per ocupació de les places:
Places ocupades pel programa estatal d’acollida i integració: 399
Places que s’han posat a disposició i no estan ocupades: 779
Per tipus de residència:
Places en equipaments residencials: 460
Places en pisos: 718, ubicats en 42 municipis:
Per part del Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i de membres del Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades s’han realitzat multitud de compareixences i trobades amb consells d’alcaldes, municipis, entitats socials... explicant els
objectius i el funcionament de l’Inventari de Recursos.
Malgrat que l’Estat té competències exclusives en matèria de concessió de protecció internacional, d’acord amb l’article 149.1.2 de la CE, la Generalitat ha volgut
treballar des del primer moment de la crisi en aquest àmbit, d’acord amb el títol
competencial que li atorguen, entre d’altres, els articles 84 i 138 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest títol competencial dona cobertura a la participació
de les administracions catalanes, de manera coordinada amb l’Estat, en el procés
d’acollida i integració de les persones refugiades o demandants de protecció internacional a Catalunya.
Així, la Generalitat ha treballat de manera coordinada amb el món local i les
entitats a través del Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades, que ha activat
diferents grups de treball. Les actuacions més rellevants que podem assenyalar són:
– La posada en marxa del web «Refugee.gencat.cat» adreçada a les persones refugiades i a tècnics municipals.
– L’elaboració d’un protocol de salut específic per a persones refugiades.
– L’elaboració d’un protocol específic per a ensenyament.
– La posada en marxa d’un banc de recursos mitjançant les aportacions de particulars, ajuntaments i empreses. Es disposa d’un conjunt d’habitatges i d’altra mena
de recursos (reforç escolar, traducció, mentoria...) que es posen a disposició de les
entitats socials mitjançant un protocol operatiu.
4.50.02. Compliment de mocions
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– El disseny i execució d’un programa de formació adreçat a càrrecs electes, tècnics municipals i professionals.
– L’elaboració d’una campanya de sensibilització a través de mitjans de comunicació públics i privats que es realitzarà entre finals del proper mes de setembre i
primers d’octubre d’enguany.
– La insistència, mitjançant la negociació amb l’administració de l’estat, que faci
possible l’arribada a Catalunya de persones procedents de camps de refugiats amb
especials dificultats (malalts, infants...).
– El seguiment de la realitat dels menors no acompanyats.
– Elaboració del Pla d’acollida i sensibilització de persones grans.
– L’anàlisi jurídica de la normativa espanyola i europea en matèria de refugi amb
el conjunt d’entitats que participen en el Comitè.
– La reflexió sobre una normativa catalana sobre refugi i protecció internacional.
– La vinculació amb empreses que puguin oferir ocupació a persones refugiades.
– L’Assessorament a les administracions locals sobre aquesta matèria.
– La col·laboració amb les entitats socials en la recerca d’espais habitacionals.
– El contacte permanent amb ACNUR.
Tanmateix, s’han posat a disposició de les entitats socials i del col·lectiu de persones refugiades o demandants de protecció internacional els següents recursos:
– Orientació i assessorament en el procés de reconeixement de la qualificació
professional i acadèmica de títols universitaris mitjançant el Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).
– Homologació de títols de primària i secundària mitjançant el Departament
d’Ensenyament.
– Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris, mitjançant el
Departament d’Ensenyament.
– Recerca d’habitatge mitjançant el Grup de Treball de l’Inventari de Recursos
del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i de l’Agència d’Habitatge
de Catalunya.
– Atenció mèdica general i, en el seu cas, especialitzada, mitjançant el Departament de Salut.
– Formació d’adults mitjançant el Departament d’Ensenyament.
– Aprenentatge de la llengua catalana mitjançant el Consorci de Normalització
Lingüística (CNL).
– Obtenció de certificats de professionalitat mitjançant el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
– Orientació Professional mitjançant el SOC, i concretament la determinació
dels perfils d’ocupabilitat.
– Polítiques actives d’ocupació mitjançant el SOC.
– Escolarització obligatòria mitjançant el Departament d’Ensenyament.
– Recerca d’ocupació, mitjançant el Comitè, el Programa de Reincorporació al
Treball (PRT), el SOC i les entitats especialitzades amb les que es pugui establir
convenis.
– Assessorament especialitzat en matèria migratòria i de refugi mitjançant el Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat i la web Refugee.gencat.cat.
En un altre ordre de coses, durant el mes d’octubre es posarà en marxa una campanya de sensibilització adreçada al conjunt de la ciutadania i en mitjans públics i
privats, que remarcarà la voluntat de Catalunya d’acollir persones refugiades i previsiblement farà incrementar el nombre de municipis i de particulars que s’incorporaran a l’Inventari de Recursos.
La Generalitat, d’acord amb el marc competencial assenyalat, complementarà la
cobertura del «Programa Global de Protección Internacional» de l’Estat, singularment en alguns àmbits com ara l’aprenentatge de la llengua catalana, alfabetització,
despeses d’alimentació, allotjament, roba, calçat, medicació i mobilitat, ocupació i
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ocupabilitat, habitatge, interpretació i traducció, etc. Aquesta realitat es pretén formalitzar jurídicament mitjançant convenis amb totes les entitats socials gestores del
programa estatal que els vulguin subscriure.
El dia 16 de juny es va reunir el Grup d’Acollida del Comitè per a l’Acollida de
les Persones Refugiades on es va fer un repàs de les mesures del Pla de Protecció
Internacional de Catalunya i del treball que s’està fent des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i des del Comitè, per a cadascuna de les 6 mesures que
inclou el PPIC. Les mesures corresponents s’integraran en el Pla de Ciutadania i de
les Migracions 2017-2020, que està en fase de disseny.
Amb data 30 de març de 2016, el Plenari del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades va fer una Declaració en la que, entre d’altres, es manifestava el
següent: «Manifestem la nostra oposició a qualsevol acord que es pugui formalitzar
per part de la Unió Europea amb Turquia que comporti la possibilitat de procedir a
expulsions col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment qualsevol acord ha de contemplar el respecte al principi de no devolució i a rebre protecció
en els termes previstos a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats.»
Per part de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i de membres del
Comitè s’ha fet i es fa actualment un recorregut pel territori adreçat a càrrecs electes i professionals explicant les diferents opcions i els drets que tenen les persones
refugiades. Igualment es treballa en l’àmbit de la detecció de persones refugiades
que, podent tenir jurídicament aquesta condició, no l’han sol·licitada. En qualsevol
cas, i de manera subsidiària, aquestes persones són també subjecte de les polítiques
d’acollida i integració que ja desenvolupa la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
Des del 2012, la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes (Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i comarques) amb l’objecte de col·laborar institucionalment en una estratègia per a tot Catalunya, amb la
finalitat de trencar tòpics i rumors infundats que existeixen sobre el fet migratori (i,
per tant també amb les persones refugiades) mitjançant la cessió de materials, compartint i facilitant la difusió d’informació, promovent la formació i realitzant campanyes conjuntes. L’objectiu final és afavorir la igualtat de tracte i la no discriminació,
millorar la convivència i promoure la cohesió social.
Per seguir la col·laboració en aquest camp, aquest 2016 s’ha fet una reunió amb
experts, entitats, àmbit acadèmic i món local per redefinir i reforçar les línies de
treball sobre sensibilització, reconeixement de la diversitat i de polítiques contra el
racisme, la xenofòbia i la discriminació. En aquest sentit, el Pla de Ciutadania i de
les Migracions que ara és en fase d’elaboració, recull la previsió d’un programa per
estendre aquestes experiències arreu del país. A més, també es volen introduir accions en l’àmbit educatiu, d’una banda de sensibilització dels joves des dels mateixos
joves i de l’altra, de promoció de l’antiracisme a les xarxes socials.
Des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania s’han realitzat diferents
cursos formatius arreu del país sobre l’eradicació dels rumors sobre la diversitat i a
favor de la convivència a Catalunya; i a la pàgina web s’ha anat mantenint la informació de «Trenca tòpics... en positiu».
Així mateix, s’ha elaborat una instrucció sobre el dret d’asil que es signarà els
propers dies. Aquesta instrucció té la finalitat d’assegurar l’accés dels infants i adolescents tutelats, quan procedeixi, als procediments de protecció internacional; proporcionar orientació del contingut bàsic del dret de protecció internacional; facilitar
la detecció de possibles beneficiaris de protecció internacional; i millorar la coordinació institucional en els procediments de Protecció Internacional.
Aquesta Instrucció té per objecte establir les pautes d’actuació per a la detecció
dels infants i adolescents tutelats beneficiaris de protecció internacional que inclou
el dret d’asil, la protecció subsidiària i de l’atenció i derivació a entitats o profes116
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sionals especialitzats en matèria de protecció jurídica internacional, als efectes de
garantir el dret d’accés d’aquests infants i adolescents al procediment de protecció
jurídica internacional.
Els i les professionals de l’àmbit funcional i orgànic de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que facin l’estudi de la situació de l’infant o
l’adolescent estranger en situació de desemparament o que n’exerceixin la seva guarda o en facin el seu seguiment, hauran de tenir present en la seva intervenció si concorre alguna de les causes que pot donar lloc a que sigui beneficiari de protecció jurídica internacional, en especial si es tracta d’un infant o adolescent no acompanyat.
A més de la instrucció, s’està treballant en un protocol amb la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) del que s’està ultimant el contingut.
El protocol de derivació i comunicació de casos que s’està elaborant és conseqüència d’un dels acords del conveni marc que en data 8 de juny de 2012 la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va signar amb la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR) amb l’objecte d’establir un marc de
col·laboració, dirigit a millorar l’atenció dels infants i adolescents refugiats o amb
protecció subsidiària a Catalunya o bé demandants o susceptibles de demanar protecció jurídica internacional.
Cal també recordar que el Govern de Catalunya ha tingut ocasió de manifestar
en nombroses ocasions el seu rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia, tant
durant la fase de negociació com durant la fase d’implementació. El Govern, mitjançant el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades ha reivindicat una política comuna d’asil que creï una via segura i solvent de demanda d’aquest dret, i que
reparteixi solidàriament entre els 28 estats membres els esforços d’acollida i d’integració de les persones asilades.
Des de l’inici de la crisi dels refugiats, el Govern de Catalunya ha participat de
múltiples iniciatives on s’ha posat de manifest la necessitat d’impulsar actuacions
orientades a garantir els drets i la dignitat dels refugiats i assegurar circuits segurs
d’ajuda humanitària. En aquest sentit, destaquem alguns exemples: l’enviament el
passat mes de març d’una carta al comissari europeu d’immigració Dimitris Avramopoulos i al ministre d’Afers Exteriors, oferint fins a 4.500 places d’acollida; la
reunió, també al març, amb l’alcaldessa de Lampedussa, Giusepinna Nicolini, per
tractar la situació dels immigrants; o la participació en el Fòrum internacional sobre
acollida i integració de persones refugiades a la Unió Europea, organitzat per DIPLOCAT a Barcelona el passat 3 de maig.
El Govern, mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
ha finançat des de l’any 2013 diversos projectes de suport a persones refugiades i
desplaçades pel conflicte armat de Síria, per un import de 402.450 euros. Per aquest
any, el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,
mitjançant la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, ha convocat el
Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, que es va reunir el passat 28 de juliol, per coordinar les actuacions d’ajut humanitari que s’impulsen des de Catalunya.
En aquest marc el Govern, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, destina una partida de 500.000 euros per cofinançar actuacions d’entitats catalanes d’acció humanitària que treballen donant suport a la població siriana
afectada pel conflicte, a Síria i als països limítrofs.
A més, el Govern s’està coordinant amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
impulsar un acord de col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament al Líban, en virtut del qual les administracions públiques catalanes participaran del programa de suport a les comunitats d’acollida de diverses
poblacions libaneses. En el marc d’aquesta actuació, el maig del 2016 el conseller
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, va liderar
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una missió conjunta amb representants de la resta d’institucions al Líban, on la delegació va visitar diversos dels projectes finançats l’any 2015.
La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament està també en contacte
amb el consolat de Grècia a Barcelona per donar suport a associacions i entitats de
voluntaris que es desplacen als camps de refugiats de Grècia, i facilitar-los la informació sobre les condicions que el Govern grec requereix per assistir a la població
refugiada.
Al mateix temps, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament ha donat suport logístic a l’associació Proactiva Open Arms per facilitar-los les tasques
que realitzen de salvament marítim a la Mediterrània central, a l’estret de Sicília.
El Govern també destina recursos en l’àmbit de la salut. Així, el Departament de
Salut i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,
a través de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, estan donant
suport institucional a l’Hospital Clínic i a l’Hospital Sant Joan de Déu per a l’enviament de professionals sanitaris per prestar assistència sanitària durant mig any en
cinc camps de refugiats situats al nord de Grècia i en altres camps més, situats a
dues illes gregues.

Control del compliment de la Moció 27/XI, sobre la qualitat de
l’ocupació
390-00027/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 38130 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 27/XI, sobre la qualitat de l’ocupació (tram. 390-00027/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que
s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament
o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment
als objectius que s’hi especifiquen.
Barcelona, 9 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

La planificació en matèria de seguretat i salut laboral de la Inspecció de Treball
de Catalunya dóna continuïtat a les grans línies d’actuació inspectora dutes a terme
des de la seva transferència, incorporant els reptes i objectius definits en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral, aprovat el 2014 i concretat en el III Pla
de Govern de Seguretat i Salut Laboral, en l’Estratègia Espanyola de Seguretat i
Salut Laboral aprovada l’abril de 2015, i en el Marc Estratègic Europeu 2014-2020
aprovat el 6 de juny de 2014 per la Comissió Europea.
Les tres grans línies d’actuació inspectora són:
– El control de les condicions materials de treball.
– El control de la gestió de la prevenció que realitzen les nostres empreses, així
com la millora de la qualitat en l’actuació feta pels serveis de prevenció propis, mancomunats i aliens que operen a Catalunya.
– La investigació d’accidents de treball i malalties professionals, així com el control a empreses amb una alta sinistralitat.
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En el període de gener a maig d’enguany, en matèria de seguretat i salut s’han
finalitzat 4.751 ordres de servei i estan en fase d’investigació 4.583.
Les ordres de servei finalitzades han donat lloc a la proposta de 973 actes d’infracció; 5.950 requeriments d’esmena; 284 propostes de recàrrec de prestacions de
treballadors/es accidentats/des i 2 paralitzacions d’activitats.
La seguretat i salut de les persones és una de les principals preocupacions del
Govern de la Generalitat. Pel que fa a l’àmbit de laboral, unes deficients condicions
de treball poden provocar danys a la salut dels treballadors i treballadores, amb el
conseqüent perjudici per aquests i les seves famílies, però també per a la competitivitat de les empreses del país. En aquest context cal tenir present que pel que fa a
la prevenció de riscos laborals aquesta és una responsabilitat de tothom, però molt
especialment de les empreses amb relació als seus treballadors.
Des de la Generalitat, en el marc de les seves competències i a través del III Pla
de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 es desenvolupen accions de promoció i divulgació, de recerca i generació de coneixement i informació de qualitat,
d’assessorament i assistència tècnica, de vigilància i control de la normativa aplicable i de sanció dels incompliments detectats.
Aquestes actuacions són desenvolupades de forma principal tant per l’Institut de
Seguretat i Salut Laboral com per la Inspecció de Treball de Catalunya.
En relació amb aquest punt, actualment aquest informe per a valorar les causes
de l’increment de l’accidentalitat produït a Catalunya des del 2012, es troba en fase
de disseny de l’estudi i de preparació de les bases de dades de contractació del suport metodològic extern.
Per al 2016, en matèria de relacions laborals, un dels àmbits on s’ha planificat
l’activitat inspectora és en el control del frau a la contractació.
La temporalitat dels contractes de treball és un dels factors que més contribueix
a la precarietat laboral. La Disposició addicional 16a de la Llei 35/2010, de 17 de
setembre, obliga la Inspecció de Treball i Seguretat Social a incloure en el seu Pla
Integrat d’Actuació un pla específic adreçat al control dels contractes temporals sense causa i al control de la utilització correcta dels contractes formatius i de les pràctiques no laborals a les empreses. Així doncs, en la planificació anual s’han inclòs,
entre d’altres, les següents campanyes relatives a la verificació i control de:
Contractes temporals sense causa. Les actuacions planificades estan dirigides al
control del frau en la contractació, potenciant la transformació en indefinits de contractes temporals sense causa que justifiqui la seva temporalitat.
Utilització correcta dels contractes formatius. Les actuacions s’adrecen al control de les condicions de treballadors i treballadores vinculats a l’empresa mitjançant
contractes en pràctiques o per a la formació, regulats en l’article 11 de l’Estatut dels
Treballadors, per garantir-ne el bon ús.
En relació amb el treball a temps parcial, es mantenen les actuacions centrades
en el control del frau en els contractes a temps parcial, en col·laboració amb l’Administració General de l’Estat.
Així mateix, segons l’acord signat el 15 de març de 2014 entre la Direcció General de Transports i Mobilitat i la Direcció General de la Inspecció de Treball
(DGITC), es manté el traspàs d’informació sobre expedients sancionadors en matèria de temps de conducció, i també, amb afectació a la contractació, hi ha una
campanya programada de manera específica en matèria salarial, que tracta sobre la
discriminació salarial entre dones i homes i que persegueix la detecció de situacions
discriminatòries per raó de gènere en matèria salarial.
La relació de les campanyes dutes a terme amb els resultats obtinguts en el període de gener a maig d’enguany és la següent:
– Campanya de discriminació salarial: 9 ordres de servei finalitzades i 29 en fase
d’investigació. S’han detectat 2 infraccions, i s’han fet 6 requeriments d’esmena.
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– Campanya de contractes temporals: s’han finalitzat 310 ordres de servei i 717
estan pendents de finalitzar. S’han detectat 46 infraccions i s’han fet 206 requeriments d’esmena. S’han transformat a indefinits 1.115 contractes temporals, del quals
623 corresponen a homes i 492 a dones, d’un total de 8.128 contractes temporals
revisats.
– Campanya de contractes formatius: s’han finalitzat 21 ordres de servei i estan
pendents de finalitzar 263. S’han detectat 3 infraccions i s’han fet 13 requeriments;
9 contractes s’han transformat en indefinits, dels quals 3 corresponen a homes i 6 a
dones, d’un total de 112 contractes revisats.
– Campanya de temps parcial: s’han finalitzat 241 ordres de servei i 341 estan
en fase d’investigació. S’han detectat 106 infraccions i s’han fet 176 requeriments; 6
altes a la seguretat social i s’han transformat en indefinits 58 contractes, dels quals
41 corresponen a homes i 17 a dones.
En relació amb les malalties professionals, la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, segons el que disposa l’article 9.1 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals (LPRL), té com una de les seves funcions informar l’Autoritat laboral sobre els accidents de treball i malalties professionals mortals, molt greus o greus i
sobre aquells altres en que, per les seves característiques o pels subjectes afectats,
es consideri necessari l’informe, així com sobre les malalties professionals en que
concorrin aquestes qualificacions i, en general, en els supòsits en que aquella ho
sol·liciti respecte del compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de
riscos laborals. Això vol dir que la Inspecció actua quan es sol·licita informe, sigui
a través de denúncia o perquè, per llei, s’ha de donar informe a l’Autoritat Laboral o
qualsevol altre òrgan que ho sol·liciti.
En aquest període de 2016, el total de malalties professionals investigades ha estat 6, amb 2 infraccions, 2 requeriments d’esmena i 3 propostes de recàrrec.
De les 4.751 ordres de servei anteriorment esmentades, s’han generat:
– En matèria d’avaluació de riscos: 93 infraccions i 351 requeriments d’esmena
– En condicions materials de seguretat i higiene dels espais i llocs de treball: 105
infraccions i 1.268 requeriments d’esmena
– En formació i informació als treballadors: 86 infraccions i 223 requeriments
d’esmena
Una part de la planificació de les actuacions de la DGITC en els àmbits esmentats, excepte en indústria, es farà en matèria d’economia irregular/ treball no declarat, i són actuacions que s’adreçaran preferentment als sectors de la construcció,
l’hoteleria (amb especial incidència en la de temporada), els serveis, el comerç i
l’agricultura.
Respecte de la campanya d’hoteleria, que té previst començar el juny de l’any
vinent, no es disposarà de dades fins a final d’aquest any, ja que actualment es troba
en fase de preparació.
Una campanya habitual és la d’actuació sobre empreses que presenten unes xifres d’accidentalitat molt superiors a la mitjana del sector o subsector d’activitat. La
finalitat d’aquesta campanya és, a banda de la verificació i control del compliment
de la normativa de prevenció de riscos laborals, orientar i assessorar l’empresa per
aconseguir una millora de les condicions de treball i una disminució de les seves
xifres d’accidentalitat, mitjançant l’anàlisi de la gestió de la prevenció i de les causes dels accidents. L’autoritat laboral determina quines són les empreses que cal investigar.
En el període de gener a maig de 2016, de la campanya d’alta sinistralitat s’han
finalitzat 9 ordres de servei, i 55 estan en fase d’investigació, la qual cosa ha generat
1 infracció i 14 requeriments d’esmena.
Respecte de la campanya de condicions de seguretat i salut laboral (SSL) relacionades amb malalties professionals, estan finalitzades 49 ordres de servei, les quals
han generat 14 infraccions, 27 requeriments i 8 recàrrecs de prestacions.
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4.50.02. Compliment de mocions

El Text Refós de la llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), reitera
en el seu article 42 el contingut de l’article 38 de l’antiga Llei 13/1982, de 7 d’abril
(LISMI) relatiu a la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat. Aquest article 42 estableix l’obligació empresarial de compliment de la quota
de reserva del 2%, i regula l’excepcionalitat del compliment mitjançant mesures alternatives. El Real Decret 364/2005 és la norma d’àmbit estatal que regula aquesta
matèria, en desenvolupament del que era l’article 38 de la LISMI.
A l’àmbit de Catalunya, es va dictar el Decret 322/2011 sobre quota de reserva
i mesures alternatives, i el 4 de juny de 2015 s’ha publicat al DOGC el nou Decret
86/2015, que substitueix l’anterior amb la finalitat de simplificar i clarificar la normativa i la seva aplicació. A tal efecte s’unifica en un únic òrgan la Direcció general
de Relacions i Qualitat en el Treball, les competències de tramitació i resolució de
totes les declaracions d’excepcionalitat, així com el seguiment i fiscalització de totes
les memòries anuals de compliment de mesures alternatives de les empreses amb
excepcionalitat reconeguda, i dels CET, Fundacions i Associacions d’utilitat pública
beneficiaris d’accions de mesures alternatives.
Pel que fa a les declaracions d’excepcionalitat derivades de gestions negatives
d’ofertes, la Direcció general de Relacions i Qualitat en el Treball ha mantingut reunions de coordinació amb el servei d’Ocupació de Catalunya i amb la Inspecció de
Treball, per tal de plantejar la millora de la gestió.
El Decret 86/2015 inclou diversos apartats en què es regula la participació de
la Inspecció de Treball. S’estableixen els supòsits en que l’autoritat laboral pot o ha
de demanar informe a la Inspecció de Treball durant la tramitació dels expedients,
i els supòsits en que s’ha de comunicar a la Inspecció de Treball possibles irregularitats en la matèria comeses per les empreses o les entitats. En la pràctica, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball comunica anualment
a la Inspecció de Treball les irregularitats detectades en el seguiment de la totalitat
de les memòries anuals presentades sobre el compliment de mesures alternatives,
i aquest organisme efectua actuacions al respecte. D’altra banda, s’ha d’assenyalar
que existeix una estreta col·laboració en la matèria entre la Inspecció de Treball de
Catalunya i la Direcció General que gestiona els expedients d’excepcionalitat i mesures alternatives.
Una part valorable de les actuacions anuals de la Inspecció de Treball sobre les
empreses incideix en la comprovació del compliment de la normativa de la quota de
reserva per part de les empreses de 50 o més treballadors.
Amb la voluntat de poder incidir d’una forma més exhaustiva sobre les empreses de Catalunya obligades a complir amb la quota de reserva, es va demanar a la
Tresoreria general de la Seguretat Social que facilités l’accés a la informació de les
empreses de 50 o més treballadors amb un mínim d’un 85% de plantilla a Catalunya
(criteri competencial previst al RD 364/2005). Fins a data d’avui, encara no ha estat
atesa aquesta demanda.
Així mateix, des de l’entrada en vigor del nou Decret català, la Direcció General
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball ha organitzat diverses jornades de divulgació sobre el compliment de la normativa i hi ha participat.
D’acord amb tot el que he anat apuntant anteriorment, es conclou que ja existeix
en l’actualitat, a l’àmbit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una
gestió continuada adreçada al compliment de la quota de reserva a favor de les persones amb discapacitat i de les mesures alternatives, en el sentit previst a la normativa, i que s’han tingut en compte noves millores en la gestió.
Per últim, faig notar que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) gestiona els processos mèdics i sanitaris en matèria d’incapacitats laborals a Catalunya.
La seva missió és realitzar l’avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control
dels processos mèdics relacionats amb les incapacitats laborals i dictaminar sobre
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l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la
responsabilitat patrimonial.
L’ICAM realitza avaluacions mèdiques en matèria d’incapacitats laborals i emet
dictàmens preceptius i no vinculants (sobre incapacitat permanent, revisions de grau
d’invalidesa, etc.), per tal que altres administracions i ens públics, com ara l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), resolguin d’acord amb les seves competències.
També correspon a l’ICAM la inspecció mèdica i control de les baixes laborals
(incapacitat temporal o IT) dels treballadors d’empreses i del funcionariat de diferents administracions, atès que l’ICAM vetlla per la utilització correcta de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social i en exercici d’aquesta funció
pot emetre altes mèdiques.
Els criteris que utilitza l’ICAM per fer les valoracions mèdiques són els que marquen les guies clíniques.
Tots els protocols i guies d’actuació que disposa l’ICAM estan avalades i supervisades per societats científiques de reconegut prestigi, alhora que és manté contacte
i línies de col·laboració amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), tot això amb la finalitat sempre de consensuar criteris d’actuació
homogenis per qualsevol metge avaluador.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Sergi Ferré, en representació
de l’associació Grup de Suport per a Persones amb Símptomes
de Dependència Emocional, davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè expliqui les activitats de l’associació
356-00255/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 11.10.2016, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana d’Addicions Socials davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè informi sobre la situació de l’associació i els
problemes que afronta
356-00320/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 11.10.2016, DSPC-C 214.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR cat .
Adoratrius davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè
informi sobre la situació de l’entitat i els problemes que afronta
356-00321/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 11.10.2016, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Immigrants (ACATHI) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
perquè informi sobre la situació de l’associació i els problemes que
afronta
356-00322/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 11.10.2016, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Gais
Positius davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi
sobre l’aplicació 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
356-00324/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les
Persones, en la sessió 6, tinguda el 11.10.2016, DSPC-C 214.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cooperativa
APINDEP Ronçana davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre els objectius i la finalitat de l’entitat
356-00337/11
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS, Noemí de la Calle Sifré, del GP
C’s, 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. 36366).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 17.10.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sol·licitud de compareixença d’Alejandro Vilà, president de
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona,
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la
problemàtica social del diagnòstic de l’Alzheimer
356-00341/11
SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 36425).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 17.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció
Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge perquè informi sobre les condicions dels empleats
públics i la recuperació dels drets suspesos
356-00344/11
SOL·LICITUD

Presentació: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS, Joan García González, del GP C’s,
Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC (reg. 36976).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge, 17.10.2016.

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

Compareixença de Sergi Ferré, en representació de l’associació
Grup de Suport per a Persones amb Símptomes de Dependència
Emocional, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a
explicar les activitats de l’associació
357-00211/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
11.10.2016, DSPC-C 214.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
d’Addicions Socials davant la Comissió d’Igualtat de les Persones
per a informar sobre la situació de l’associació i els problemes que
afronta
357-00212/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
11.10.2016, DSPC-C 214.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença d’una representació de SICAR cat - Adoratrius
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la
situació de l’entitat i els problemes que afronta
357-00213/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
11.10.2016, DSPC-C 214.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a
la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
(ACATHI) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar
sobre la situació de l’associació i els problemes que afronta
357-00214/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
11.10.2016, DSPC-C 214.

Compareixença d’una representació de l’associació Gais Positius
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre
l’aplicació 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
357-00215/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 6, tinguda el
11.10.2016, DSPC-C 214.

4.88.

Consells assessors del Parlament

4.88.01.

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia
414-00001/11
DESIGNACIÓ I RATIFICACIÓ DE MEMBRES
Reg. 38393 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,
Per la present us informo del meu nomenament com a Director General de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en substitució del Sr. Enric Claverol.
Per aquest motiu aprofito per comunicar-vos que els nostres representants al
CAPCIT seran:
4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
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Rafael Marín Gálvez, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca
i Innovació i Laura Rubio Ortega, directora de Comunicació i de Divulgació de la
Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació.
Ben cordialment,
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Rafael Marín, director general de la FCRI

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
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