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Benvolgut director,

En resposta al vostre escrit de 3 de juny de 2015, en què sol'licitàveu informació sobre la

valoració de les vostres al.legacions a I'Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior, escrit

que vàreu presentar en data 23 de febrer, us trameto, adjunta, la Memòria de valoracions de

les observacions i les al'legacions presentades en relació amb aquest Avantprojecte de Llei,

signada pel secretari general d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en data 4 de març de

2015. Segons consta a aquesta valoració incorporada a I'expedient del Projecte de Llei,

tramesa al Parlament de Catalunya, les vostres al.legacions van ser informades

favorablement.

Cordialment,

o lajoana i Rovira
Secretari general

Barcelona, 18 de juny de 2015

Pl. Sant Jaume, 4
Palau de la General¡tat
08002 Barcelona
Tel. 93 402 46 00
Fax 93 402 48 95
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Sr, Jordi \rilajoana i Rovira
Secretari General
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Assessoria Jurídica
Sant Honorat, 1-3
oSooz Barcelona
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Benvolgut Secretari general, Resisrre d'entr¡d¡

Ens posem novament en contacte amb vosaltres per tal que, als efectes de poderefectuar el seguiment, ens informeu sobre la valoració de les al. legacionsque us ràrem , tot fent-nos

tr

referència I

Director.

Daniel de Laso

c) de la Llei r3l
partícips del contingut de la

eooB.
memòria a què fa

Secretaria General

Balcelona, 3 de jun¡, zor5
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Secreta¡ia general del Departament
de la Presidència
Assessoria jurídica
Sant Honorat, r-g
o8oo2 Barcelona

del

Generalitat'h Cat¡lunv¡
DeBart.¡¡ent de l¡ FresidÈnria

lü¡¡ero: 0098E/1238/2015

l)¡t¡: 24102/2015 t2:16:?0

Registre d'entrad¡

possible ens feu partícþs
l'article g6.g c) i d) de la

Benvolgut Secretari general,

L escrit adjunt s'emmarca en la fase d'inforrnació pública de l'Avanþrojecte de llei de la
Catalunya Exterior (instrumentada mitjançant edicte del Departament de la
Presidència de data tt.2.2ot1, publicat al DOGC núm. 68rr de z4.z.zor5.

Les al.legacions i'suggeriments que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta,
guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions generals que la Llei
r4lzoo8, del 4 de novembre aEibueix a I'Oficina Antifrau de Catalunya en tant que
instirució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les
adminisnacions i del persônal al sen'ei del sector públic a Catalunya, sens perjudici
d'aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, s'estimi oportu
també efectuar.

S'ha pres en consideració el text de lAvanþrojêcte publicat en el portal web del
departament impulsor de la iniciativa normatíva.

Finalment,
efectuar el

Antifrau de Catalunya us demanem, a l'efecte de poder

Llei rg/ 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

de Alfonso Iqso, director
z3 de febrer de zor5

R¡ÞES¡,3
08013 Barcelona
busl¡aoã@Entifrau.cat
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AL. LEGAcroNs pn r-'OrrcrNA ANTTFRAU o B Cerer,urwn e
l'AvAIrtrpRoJEcrE DE LLEr DE r.a Cerer,urwe Exrt,nron

Consíderació preliminar: habilitació de I'Oficina Arrtifrau

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitiangnt la Llei
t4fzoo&, del 5 de hovembre, va néixer com a institució específicament dirigida a
preservar Ia tansparència i la integritat de les adminishacions i del personal al servei
del sector públic a Catalunya.

lís en compliment d'aquesta missió que I'OAC desplega la seva potestat indicatila,
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en trfunit d'aprovació.

Ia iniciativa del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya que
motiva el present informe té per objectiu <establir un nou marc de relacions amb les
comunitats catalanes, en el sentit més ampli del terme, i els seus membres, a nivell
col.lectiu i individual, de fonna sistemàtica i articulada de tal forma que l'assistència i
suport de lAdministració i el Govern de la Generalitat de Catalunya permeti un nivell
de recolzament adequat a les necessitats i realitaæ d'aquesta presència catalana al
món>.

L'Oficina, des de l'exigible respecte i la necessà¡ia neutralitat envens les raons
d oportunitat que es troben darrere I'impuls polític de la present iniciativa, ha parat
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dçls quals pot incidir
Potencialment en la integritat i la transparència de les nostres instíhrcions, en
particular: transparència i acces a la informació pública; publicitat i control.

Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de I'exterior

D'acord amb aquest precepte:

<<r. El Registre de les comunitats catalanes de l'exterior es configura com a base
de dades de caràcter administratiu on s'inscríuen les comunitats catalanes de
I'exteúor, les seves federacions i les comunitats catalanes virhrals reconegudes
d'acord amb aquesta l.lei. En aquest Registre també s'hi poden inscriure totes
les circumstàncies relacionades amb les entitats esmentades d'acord amb el que
es determini per decret.
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2. Aquest Regisùe s'adscriu al departament competent en matèria dacció
exterior.
g. Iæs comunitats reconegudes han de comunica¡ al Registre les modificacions
de dades que es produeixin a efectes de I'actualització de les dades inscrites.>>

Aparentment, el text de la Proposició sembla apuntar a un règim de publicitat formal.

Ia mesura de publicitat prevista en aquest article resulta, avui, insuficient. Les dades
registrals haurien de sèr accessibles a Eavés del Portal de tansparència de la
Generalitat.

Elementals raons de transparència fan preferible aquesta opció, però també motius
d'eficàcia i eficiència, doncs no seria necessària la tramitació de les sol.licituds d'accés
al trobar-se ja disponible la informació a internet, simplificant-se el procediment.

Però el motiu més determinant per sostenir aquest posicionament es de naturalesa
legal i consisteix en la recent normativa sobre transparència i accés a la informació
pública: tant la l)ei rglzor3, eue ja ha entrat en vigor, com la l)ei rglzor4 que ho farà
properament.

D'acord amb l'article r3 de la Llei g/zorg <[s]'entén per informació pública els
continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder
d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació daquest títol i que hagin estat
elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcionsi>r.

Des de la perspectiva d'aquesta nova legislació, la informació que el Regislre conté
relativa a les õomunitats catalanes de I'exterior reconegudes, d'acord amb I'actual
redacció de I Avanþrojecte; és inforrnació pública.

Tractant-se d'informació pública, dita normativa garanteix a totes les persones el dret a
accedir-hi, alhora que determina el règim jurldic d'aquest accés.

Cal tenir present que, segons l'apartat primer de I'article rS del present Avantprojecte,
..les comunitats catalanes de I'exterior poden ser beneficiàries dels seweis, ajuts i
prestacions institucionals>. Eì fet que dites comunitats siguin potencials destinatàries
de recursos públics justiâca que I AdminisEació de la Generalitat pretengui ordenar el
seu propi côneixement mitjançant un instrument regisEal com el que determina aquest
article r9 de lAvanþrojecte, així com que les dades d'aquest registre es trobin obertes
al públici tal i com la pròpia legislació de transparència ha previst per a altres registres
(contractes, @nvenis, grups d'interès).

En conseqüència, suggerim que sigui modificada la Proposta en el sentit de contemplar
elçressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal de
transparÈncia de Ia Generalitat, addicionant una fórmula com la següent o
equivalent:

' At seu torn, I'article 2 b) de la Llei ßn}l4 defineix la informació pública com: ( la informació
elaborada per I'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqllència de la seva activitat o
de I'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb

el que estableix aquesta llei>.
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<Ia publicitat de les dades del RegÍstre es farà efectiva a Eavés del Portal de
Transparència de la Generalitat de Catalunya>.

Barcelona, z3 de febrer de zor4

Òscar Roca Safont
Cap d'Area de legislació
i assumptes jurídics
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m Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria d'Aferc Exteriors
i de la Unió Eurcpea

MEMòRIA DE VALORACIó DE LES OBSERVACIONS I AL.LEGACIONS
PRESENTADES EN ELS TRÀMITS D'AUUÈNC|A" |NFORMACIó pÚeLlCn ¡

INFORMES, A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA CATALUNYA EXTERIOR

Aquesta Memòria s'emet d'acord amb I'article 36.3.c de la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern, que preveu que els avantprojectes han
d'anar acompanyats d'una memòria en què constin les consultes formulades, les
al.legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o a desestimar-les i la
incidència de les consultes i les al.legacions en la redacció final de I'avantprojecte de llei.

En el tràmit d'informes preceptius s'han demanat els informes següents:

tnforme de la Secretaria d'Administració i Funció Pública (Àrea d'Organització de
I'Administració i del Sector Públic, de conformitat amb el que preveu I'article 36.b) del Decret
18412013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions
lnstitucionals).

lnforme favorable del Departament d'Economia i Coneixement (Direcció General de
Pressupostos), que no fa observacions.

Les observacions incloses en I'informe de Àrea d'Organització de I'Administració i del Sector
Públic s'analitzen en I'Annex I d'aquesta Memòria.

D'altra banda, de conformitat amb allò previst per I'article 36.4 de la Llei 13/2008,
I'avantprojecte de llei ha estat sotmès al tràmit d'audiència de diferents entitats
representatives d'interessos que es podrien veure afectats per I'entrada en vigor de la futura
disposició. La relació de les entitats consultades i la valoració de totes les al'legacbns
presentades per aquestes figuren en I'Annex 2 d'aquesta Memòria.

Així mateix, per tal de donar participació als ciutadans íciutadanes en el procés d'elaboració
de I'avantprojecte, d'acord amb I'article 36.4 de la Llei 1'3/2008, aquest s'ha sotmès a
informació pública mitjançant la publicació de I'Edicte d'11 de febrer de 2015 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm.6811 de 16 de febrer de 2015. La valoració de les
al.legacions presentades consten valorades en I'Annex 3 d'aquesta Memòria.

Barcelonâ, 4 de març de 2O1

Atb

Secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

Carrct dê Ia Pi€tal.2
08002 Barc€lona
T€1.93 sil 51 01
Fax 93 534 51 07
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ru Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria d'Afers Exteriorc
i de la Unió Eurcpea

ANNEX 1. - VALORACTó DE LES OBSERVACTONS PRESENTADES EN EL TRÀMIT
D'INFORMES PRECEPNUS

L'Àrea d'Organització de I'Administració idel Sector Públic de la Secretaria d'Administració i

Funció Pública va emetre en data 10 de febrer de 2015 un informe sobre aquest
avantprojecte de llei amb diverses consideracions especlfiques que consten valorades a
continuació:
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Caner de la Pielat, 2
08002 Bercelona
T€1. 93 554 51 0t
Fax 93 554 51 07
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m Generalitat de Catalunya
Depaftament de la Presidència
Secretaria d'Afers Exteriors
ide la Unió Europea

Car¡er de la Pietat, 2
08002 Barcelona
Tel.93 554 51 01
Fax 93 554 51 07
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20 dc malg.

Fodrh gôr rocornan¡bb lndcr¡€ I ler dirporbirxo doro!€lòriea una relerünc'rg g I'e€ñi€nlst
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Cslafuny¡ Ert€rlor corn de b Combsb do Crydln8dö I S.gubnoflt.L la C¡blunya Exlsrb
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ide la Unió Europea

Cordurloo!

LÀ¡a dolU¡d¡rdô d¡ l'Admhlt¡dô I dcl Scctq P¡¡Uts d. l¡ Sccfll¡tt¡ tl'A¡lmlrtü¡dô I FtJræË

Ptlb[a lnlcnn¡ bt ol¡lhn îr ,Av¿tffic$ þ bl ü. ta Cat|6W f¡/¡crþ. rcn¡c pcrþdld ds lc¡
con¡Sardom lbnul¡dcr êì tquðl l¡{a¡ne. qræ ¡'hgr dcdqÉr€ co¡n c rccolrupctno. I rempre
qw æ dbeosl .de dolsdó pesrpætårlo Pel ler Ûon e le sote epllcrdô. o bå es dspæ¡

rfs¡lodÞeú de fôrgan cor¡pelent

L'mdbll lècnlc d'oo¡tdtradó

ì/l3l lCar

B cop dc fÀæa dOr¡rr¡tr¡dô de
ldC SrdorP(ôllc

q
Csþe Ca¡silDsn¡el

Bercgono, 0 de lebær de åútS

tóeez¡¿C

Cargr de la Pletat,2
08002 Barcelona
Tel.93 554 51 01
Fax 93 554 51 07
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[U 8ss:LiHå$'.:1å"F,H?oun.,"
Secrctaria d'Afers E¡rteriors
i de la Unió Eurcpea

Respecte les consideracions especlfiques amb implicacions sobre el redactat:

a) S'accepta amb el redactat següent:

Disposició derogatòria
t...1
2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior a aquesta Llei en tot el que s'hi
oposin o que la contradiguin.

b) Talcom s'exposa a l'informe emès per l'Àrea d'Organització de I'Admínistració idel Sector
Ptiblic de la Secretaria d'Administració i Funció Priblica, el Consell de la Catalunya Exterior
és her€u directe del vigent Consell de les comunitats catalanes de I'exterior creat per la Llei
18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de I'exterior. La justificació del
manteniment del rang de llei a I'hora de crear aquest örgan d'interlocució rau en el
manteniment de la fortalesa normativa.
Pelque taala Comissió de Coordinació iSeguiment de la Catalunya Exterior, es tracta d'un
òrgan que permetrà la dinamiEació del mateix Gonsell, atès que la Comissió es crea però
emparada pel Gonsell, ajudant a rectificar la dinàmica poc àgil de I'actual Consell de les
comunitats catalanes de l'exterior.

c) S'accepta amb el redactat següent:

Article 21
El Gonsellde la Catalunya Exterior
t.. .1

El funcionament, I'organitzacíó, la composició i l'adscripció del Consell de la Catalunya
Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot cas, els òrgans del
Govern competents en matèria d'acció exterior, migracions, cultura i educació, així com els
organismes, consorcis iinstitucions participats per la Generalitat que treballin en l'àmbit de la
diplomàcia pública, la internacionalització de l'economia i la projecció exterior de la llengua i
la cultura. [...]

d) A I'entendre de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea els dos redactats
(articles 9.3 i'Disposició AddicionalTercera) són compatibles i per això proposem respectar
el redactat de l'Avantprojecte.
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ANNEx 2.- vALoRActó oe LEs AL.LEGAcroNs pREsENTADES EN EL TRÀMlr
D'AUDIÈNCIÀ

S'ha donat audiència durant 7 dies hàbils a les entitats següents:

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Associació Gatalans al Món
Consellde Comunitats catalanes a I'exterior

Federació lnternacional d'Entitats Catalanes (Fl EC)

Federació Municipis de Catalunya
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Gatalunya.

S'ha rebut resposta de les entitats segúents:

1. Consellde les Gomunitats Gatalanes de I'Exterior

Mitjançant els representants de les comunitats al Gonsell de les comunitats catalanes de
l'exterior s'han rebut les observacions que es detallen a continuació:

1.1 CasalCatalà de Minnesota

El Casal Català de Minnesota, mitjançant escrit de 25 de febrer de 2015, presenta les
següents observaclons:

Simplificació del procediment d'inscripció al Registre de catalans i catalanes residents a
l'exterior regulat per l'article 5 de I'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior.

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè les característiques del procediment
d'incripció al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior s'ha de determinar
reglamentariament, tal com s'especifica al punt 2 del mateix article 5, Per aquest motiu, no
s'escau acceptar aquesta observació.

Inclusió del dret a vot dels catalans residents a l'exterior entre els drets previstos per I'article
6 de I'Avantprojecte de llei.

Malgrat les dificultats de participació en els procesos electorals a l'exterior, derivats del
procediment establert per la darrera modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, aquesta observació ha estat rebutjada atès que.el dret a vot queda implicitament
incorporat a l'article 6.1 de l'Avantprojecte de llei atès que la normativa vigent (article 29 de
la Llei Orgànica 6/2006 de l'Estatut d'Autonomia de Gatalunya) ja reconeix aquest dret als
catalans residents a I'exterior que ostenten la condició política de cátalans d'acord amb allò
establert a I'article 7 del mateix Estatut.
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Valoracions sobre les necessitats de millora en els procesos de convalidació de tÍtols i

diplomes acadèmics, dotació informàtica de les delegacions del Govern de la Generalitat a
I'exterior iformació lingüfstica dels infants ijoves catalans residents a l'exterior.

Aquestes observacions han estat rebutjades atès que no s'escau incloure valoracions sobre
I'execució de serveis, de manera especÍfica, a l'articulat proposat.

Previsió de tramesa de material divulgatiu sobre Catalunya a les entitats que no reuneixen
els requisits de reconeixement en tant que comunitats catalanes de l'exterior.

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè no s'escal¡ en el redactat de l'Avantprojecte
de llei al no tractar-se de l'àmbit subjectiu de la mateixa.

1.2 Casal de Catalunya de Buenos Aires

El Casal de Catalunya de Buenos Aires, mitjançant escrit de 25 de febrer de 2015, presenta
les següents observacions:

"A la secció ll de I'exposició de motius
Creiem que seria convenient anomenar el Casal de Catalunya de Buenos Aires per les
seg(tents raons:
a) A la llei 18/1996 apareixia i hitenia un reconeixement.
b) La IIeiva néixer pensant en la Catalunya Erterior iels Casals; i el Casalde Buenos Aires
és elCasalmés antic de món.
c) Dit això, estem completament d'acord en el reconeixement històric de la Societat de
Beneficiència de Naturals i Descendents de Catalunya a L'Havana i de l'Associacíó de
Socors Mutus "Montepío de Montserrat" de Buenos Aires,
d) Per concloure, el Casal de Buenos Aires va ser nomenat "Comissariat de Premsa" durant
la guerra civil, la nostra biblioteca va ser reconeguda pel Conseller de Cultura Antoni Sbeft i
vam donar supoft irecolzar elgovern de l'exili, entre d'altres fefs."

Aquesta observació ha estat acceptada i introduirda a l'exposició de motius de la següent
forma:

Des de les primeres ent¡tats catalanestal món, amb un caràcter bàsicament mutual, com el
cas de la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Gatalunya a I'Havana
(1840) i de I'Agrupació de Socors Mutus "Montepio de Monùserraf'de Buenos Aires (1856), i

aquelles que van néixer com a punt de trobada de les catalanes i catalans que havien migrat
majoritàriament per motius econòmics, com el cas del Casal de Gatalunya de Buenos Aires
(1886), fíns al dia d'avui, l'organiEació de la diàspora catalana ha patit els canvis i

transformacions raonables d'acord amb elpas deltemps.
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'A l'a¡ticle 2
Ats punts a), b) i c) no quda expressat aom es farà. En aquests afticles es necessita
concretar ucom-'

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè l'article 2 ta relerència als objectius que
persegueix l'Avantprojecte de llei que es pretenen assolír mitjançant les previsions
desenvolupades a la resta de l'articulat de l'Avanþrojecte.

'A I'article 13.2

No queda clar quin és et criteri per definir "comunitats catalanes viftuals", quines condicions
s'han de tenir per ser considerades com a tals ni quin sarà el criterí per obtenir subsidis i el
criteriper escollir membres del Consell CCE.'

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè I'article 15.3 de I'Avantprojecte Ja contempla
el necessari desenvolupament reglamentari que haurà de definir les condicions d'accés i

particularitats aplicables al reconeixement de les comunitats catalanes virtuals.

'A I'article 15

Ha de ser un criteri pel reconeíxement oficial la transparència econòmica i conducció
democràtica de I'institució. Es diu això, perquè la realitat mostra com en molts casos hi ha
diticultats i, fins i tot, impossibititats per generar un recanvi generacional i un maneig
democràtic de les relacions, propide les nostres arrels ctlturals."

Aquesta observació ha estat acceptada i introduïda a l'artiele 16.1.c de la següent forma:

Article 16
Revocació del reconeixement oficial

t...1
c) Per incompliment dels requisits exigits per al reconeixement, en especial els referits al seu
funcionament democràtic ia la transparència en I'actuació.

t...1

'A I'a¡licle 16

A la secció C, s'ha d'explicitar millor quins són els requisits.'

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè els requisits per al reconeixement de les
comunitats catalanes de I'exterior s'haurà d'establir per decret, tal com anuncia l'article 15.1

de l'Avantprojecte.
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'A l'article 21,5
Es proposa I'elecció democràtica dels membres del Consell CCE. Per aquesta raó s'ha de
fer una base de dades actualitzada de les comunitats catalanes a I'exterior i dels requisits
del reconeixement perquè puguin votar."

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que es preveu determinar el funcionament,
organització i com posició mitjançant desenvolupam ent reglamentari.

"Subvencions

b) Seria lloable que s'especifiquiquins són els criteris per donar subvencions.

c) No té sentit donar pocs euros a centres de I'erterior amþ l'únic criteri de què s'esfå duent
a terme la llei.

d) Si els Casals de la Catalunya ExterÍor han de ser centres de diplomàcia pública i/o
centres de difusió de cultura catalana i es vol que perdurin en el temps i tinguin una
estabilitat, s'ha de pensar en una altra forma de donar subvencions, ,lna forma més
adaptada als temps actuals.""

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè els criteris d'adjudicació de subvencions no
s'escauen en el text de l'Avantprojecte de llei i, per la resta d'observacions, no s'accepten al
tractar-se de valoracions sense aplicació jurídica al text.

"S'ha de pensar que els diners que ens envien pel manteniment i conseruacio de les
institucions ha de tenír una contra partida. Molts dels casals són propietats que van
néixer gràcíes a les aportacíons dels contribuents de Catalunya, en aquests tiltims
anys. Per aquesta raó a mesura que es vagin creant noves instítucions o canviant
els estatuts seria bo que es pensí, en què la Generalitat o una qualsevol altra
institucio catalana serà a l'hereva d'aquests béns."

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que la seva acceptació suposaria una
íntromissió priblica en decisions privades de les entitats.

1.3 Associació Catalana de Socors Mutus "Montepio Montserraf

L' Associació Gatalana de Socors Mutus 'Montep¡o Montserrafl, mitjançant escrit de 25 de
febrer de 2015, presenta les següents observacions:

"Secció ll Exposició de motius:
full 2: on diu Agrupació de Socors Mutus'Montepio de Montserrat" de Buenos Aires (1856),
hauria de dir Associació Catalana de Socors Mutus "Montepio de Montserrat' de Buenos
Aires (1857)."

Aquesta observació ha estat acceptada,
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'Article 2l ínc.4) : proposem no limitar la promoció d'iniciatives davant d'altres
administracions púbtiques... a ens públics dels paisos d'acollida, sino també a ens i
empreses pñvades."

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que fa referència a les iniciatives davant altres

adhinistracions competents en matèria d'emigració no escaient-se la referència a ens
privats.

1.4 Centre Gatalà de Santiago de Xile

El Centre Català de Santiago de Xile, mi$ançant escrit de 25 de febrer de 2015, presenta les

següents observacions:

"La formacíón de Comunidades Catalanas Virtuales en igualdad de condiciones que ios

Centros Catalanes nos parecen complícadas en cuanto a tormarlas, reglamentarlas y
liscalizarlas.

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè l'article 15.3 de l'Avantprojecte ja contempla
el necessari desénvolupament reglamentari que haurà de definir les condicions d'accés i

particularitats aplicables al reconeixement de les comunitats catalanes virtuals.

La Comisión de Coordinación en el seno del Concejo debiera determinar quiénes y cuantos
son, y sus funciones en el seguimiento de la Cataluña Erterior."

Aquesla observació ha estat acceptada amb la introducció d'un nou punt a I'article 22,

referent a la Gomissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior, de

I'Avantprojecte que queda de la següent forma:

t...1-ZZ-.2 
el funcionamenl, I'organització i la composició de la Gomissió de Coordinació i

Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a I'article anterior..

"Pensamos que sería oportuno incluir elacuerdo tomado años atrás en una Trobada
de no aceptar la creación de nuevas Colectividades Catalanas en el lugar donde ya
las hay, para evitar escísiones, divisiones y rivalidades.u

Aquesta observació ha estat rebutjada perquè els requisits i condicions per al reconeixement

de les comunitats catalanes de I'exterior s'haurà d'establir per decret, tal com anuncia I'article

1 5,1 de I'Avantprojecte.

1.5 Centre Català de Venado Tuerto
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El Centre Català de Venado Tuerto, mitjançant escrit de 25 de febrer de 2015, presenta les
següents obseruacions:

"Art. 14
Es podem crear noves entitats en l'àmbit que ja hi ha una activa? En la mateixa ciutat ?"

Art.16 La revocació del reconeixement oficial
b) Per inactivitat manifesta d'activitats durant un período de 2 anys.
qui comunica la inactivitat, la mateixa comissió?
c) Per incompliment dels requisits exigits per el reconeixement.
quins són els requisits requerits ?
d) Per incompliment de I'obligació de mantener actualitzades des dades al Registre, d'acord
amb el que s'estableixi per decret.
Quin període cal actualitzar-les? les ja inscrites ha de reinscriure novament ?
A més:
Que dret té els catalanòfils, socis d'un CGE per que el art.13 diu que poden ser membres
quan se senten vinculades a Catalunya, la seva cultura i llengua i la seva personalitat com a
nació.-
També: aquesta llei deixa tot al decret reglamentari que pot o no canviar alguns ftems.-
Els centres virtuals, quin paper tindràn entre els altres centre catalans recuneguts.?
A més de culturals, els centre tindràn dret per fer activitats comercials com es diu al arl?l ?"

Aquestes observacions han estat rebutjades perquè no proposen modificacions sobre el text
í totes les consultes són referides a un posterior desenvolupament reglamentari de
l'Avantprojecte de llei.

1.6 Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC)

La Federació lnternacional d'Entitats Catalanes (FIEG), mitjançant escrit de 21 de febrer de
2015, presenta les següents observacions:

Proposta d'afegit a I'Exposició de motius en l'apartat lll com a paràgraf 4

"D'altra banda, la Llei, de 14 de desembre de 2006, sobre el Estatuto de la Ciudadanía
Española en el exterior actualitza, en compliment de I'article 14 de la Constitució Espanyola,
la legislació espanyola en matèria d'emigració que datava dels anys 60. La Llei crea nous
drets per a tots els ciutadans espanyols residents a I'exterior entre els que destaquen
I'assistència sanitària i I'atenció a las persones dependents, el compromfs d'abordar la
reforma de la normativa relativa a la nacionalitat dels descendents d'emigrants espanyols
permetent que es pugui obtenir fins els néts d'espanyols d'origen, el dret a fomentar
I'educació i la cultura espanyola d'origen (totes), el dret a votar presencialment i el dret al
retorn. També s'incorpora un article 15.6 que reconeix la igualtat de gènere com a garantia
davant qualsevol discriminació per raó de sexe. La Llei recull també el compromís de
I'administració de I'Estat per a assegurar la permanent actualització del cens electoral.

En la mateixa línia la promulgació de la Llei 52/12007, de 26 de desembre, pet la que es
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o
violèncía durant la guerra civil y la dictadura (llei de memòria històrica) ha suposat un
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increment significatiu en el padró d'espanyols residents a I'estranger i,

incorporació de milers de nous ciutadans i ciutadanes catalans gràcies a la
nacionalitat espanyola.'

sinqulannent, la
recuþeració de la

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que es fa esment genèric a la normativa bàsica
estatal tant a l'exposició de motius com en l'articulat de l'Avantprojecte de llei.

Proposta d'esmena a I'Exposició de motius en I'apartat lll, paràgraf 3

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeixen per primera vegada, a
l'article l.à la condició política de català de I'exterior i a I'article 13, I'existència de les
comunitats catalanes de I'exterior... .

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que, en puritat, el contingut de l'article 7.2 de
I'Estatut d'Autonomia de Oatalunya del 2006 no suposava una novetat envers l'Estatut
d'Autonomia del 1979.

Proposta d'esmena a I'Exposició de motius en I'apañat ll, paràgraf 2

On diu Agrupació de Socors Mutus "Montepio de Montserrat" de Buenos Aires (1856), hauria
de dir:

Associació Gatalana de Socors Mutus "Montepio de Montserrat" de Buenos Aires (1857).

Aquesta observació ha estat acceptada.

Proposta d'esmena a I'articlel, paràgraf I

1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, les seves
ínstitucions i la societat catalana amb els catalans residents i amb les comunitats catalanes
establertes fora delterritori de Catalunya.

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que la distinció entre els catalans residents a

l'estranger (d'acord amb allò previst a l'article 7.2 de l'Estatut d'Autonomia) i les comunitats
catalanes establertes fora del territori de Catalunya (d'acord amb allò previst ia a la Llei
18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de I'exterior) no és gratuila d'acord amb
les polftiques en matèria d'acció exterior actuals.

Proposta d'esmena a I'article 4

1. A efectes d'aquesta Llei tenen la consideració de catalans de I'exterior les persones
residents a I'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veinatge admlnistratiu i els seus
descendents, d'acord amb allò que estableix l'art'rcle 7.2 de l'Estatut d'autonomia.
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2. Tindran també la consideració de catalans de l'exterior els residents a d'altres comunitats
autònomes de I'Estat espanyolque han tingut a Catalunya el darrer veinatge administratiu.

Aquesta obse¡vació ha estat rebutjada atès que suposa no cenyir-se a allò establert per
f'article 7.2 de I'Estatut d'Autonomia.

Proposta d'esmena a I'article 5, paràgraf 3

3. Aquest Registre s'adscriu a I'lnstitut d'Estadística de Catalunya sense perjudíci de que el
departament competent en matèria d'acció exterior hi tingui competències normatives.

Aquesta observació sobre la titularitat del Registre ha de recaure sobre I'organisme
competent en matèria d'acció exterior sens periudici de les previsions sobre la compartició i

explotació de les dades per part d'altres organismes de la Generalitat aixf com l'adequació
de les dades iontingudes al mateix d'acord amb les classificacions i ordenacions fixades per
l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

Proposta d'un article 5b

L'lnstitut Estadístic de Gatalunya (IDESCAT) establirà amb I'lnstituto Nacionalde Estadística
(lNE) els convenis de col.laboració necessaris per a poder disposar de les dades personals i

agregades sobre els catalans residents a I'exterior den el PERE (Padró d'Espanyols
Residents a I'Estranger).

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que no s'escau, en la naturalesa voluntària de la
inscripció al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, de la col.laboració amb
organismes de I'Estat.

Proposta d'esmena a l'article 8, paràgraf 2

f) Dret a rebre l'ensenyament de la llengua i cultura catalana de manera presencial a
exterior, tant per a les persones en edat adulta com per a les comunitats infantils.

g) Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions radiofòniques i

de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals via satèþlit.

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que no s'escau la inclusió de serveis concrets de
dif ícil assumpció pressupostària.

Proposta d'esmena a I'article 10

3. Els depañaments competents articularan els necessaris mecanismes de cooperació i

suport amb les comunitrats catalanes de I'exterior a fi que disposin dels mitjans necessaris
per a prestar els serveis d'orientació i assessorament en els pai'sos d'acollida.
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4. Els departaments competents articularan els necessaris mecanismes de col'laboració
entre les entitats i serveis públics actius en l'àmbit de l'orientació prèvia la mobilitat i les
comunitats catalanes de I'exterior actives en l'àmbit de l'acollida en els pai'sos receptors de
la mobilitat.

Aquesta proposta ha estat parcialment acceptada de la forma següent:

Article 10
Mobilitat internacional

t...I
3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serueis d'orientació i

assessorament en els pai'sos d'acollida que ofereixin les comunitats catalanes de I'exterior.

Proposta d'esmena a I'article 14

i) El suport, informació, assessorament i orientació a les persones que arriben als paisos on
existeixen comunitats catalanes de I'exterior així com a aquells que sol.liciten informació
prèvia a la seva sortida.

j) Facilitar suport extraordinari i informació d'urgència a aquells catalans en situació
d'extrema necessitat residents a I'exterior.

Aquesta proposta ha estat parcialment acceptada de la forma següent:

Article 14
Suport a les comunitats catalanes de I'exterior

t...1
i) La informació, assessorament i orientació als catalans que arriben als paisos on existeixen
comunitats catalanes de I'exterior així com a aquells catalans que sol'liciten informació
prèvia a la seva sortida.

Proposta d'esmena a I'article 17, paràgraf 2

Proposem la supressió d'aquest paràgraf.

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que el foment de federacions de comunitats de
caràcter geogràfic no impedeix la constitució de federacions que responguin a altres criteris
d'ordenació i representació.

Propostes de modificació de I'article 21

Al final del punt 2 modificar el redactat dient:

Carer d€ la P¡etal, 2
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El funcionament, I'organiÞació, la composició i I'adscripció del Consell de la Gatalunya
Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot cas, els òrgans del
Govern competents en matèria d'acció exterior, migracions, cultura i educació, així com els
organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en l'àmbit de la
diplomàcia pública, la internacionalització de l'economia i la projecció exterior de la llengua i

la cultura. En el nomenament de lés persones membres delConsell es procurarà assolir una
representació equilibrada de dones i homes i dels diferents continents mitjançant una
representació especffica de cada zona (Estat Espanyol, Europa, Amèrica del Nord, Con Sud
d'Amèrica, Amèrica Central j Mèxic, Asia i Africa iOceania)l

Aquesta observació ha estat parcialment acceptada de la forma següent:

Article 21
El Consell de la Gatalunya Exterior

t...1
El funcionament, I'organització, la composició i I'adscripció del Consell de la Catalunya
Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot cas, els òrgans del
Govern competents en matèria d'acció exterior, migracions, cultura i educació, aixÍ com elg
organismes, consorcis i institucions participats per la Generalitat que treballin en l'àmbit de la
dÍplomàcia pública, la internacionalització de I'economia i la projecció exterior de la llengua i

la cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir una
representació equilibrada de dones i homes i dels diferents continents mitjançant una
representació especffica per les zones geogràfiques que determini l'òrgan competent en
matèria d'acció exterior.

L'elecció dels membres del Consell es farà seguint procediments d'elecció democràtica que
es determinaran per Decret,

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que es preveu determinar el funcionament,
organització í composició mitjançant desenvolupament reglamentari.

El punt 3 de I'article 21

Proposem la supressió d'aquest paràgraf.

Aquesta observació ha estat rebutjada. Que el representants de la Catalunya exterior
gaudeixin de la representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes no
exclou la possibilitat de que, a instàncies de les mateixes institucions, es complementi la
representació dels catalans a I'exterior mitjançant altres entitats.

El punt5 de I'article 21

5. El mandat dels membres del Consell de la Gatalunya Exterior és de tres anys, renovable
per períodes d'igual durada, ilevat per a aquells membres que ho siguin per raó del càrrec,
amb una limitació de dos mandats.
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Aquesta observació ha estat rebutjada atès que es considera que dos mandats són més que
suficients i, per tant, la introducció de la possibilitat d'alternar mandats suposa un greuge per
la necessària alternança en la representació de la Gatalunya Exterior.

Proposta de modificació de I'article 22

En elseu redactat actual proposem la supressió d'aquest article.

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que es preveu determinar el funcionarnent,
organització i composició mitjançant desenvolupament reglamentari i que la creació d'aquest
òrgan obeeix a la necessitat de dinamitzar ifer seguiment continu de les accions impulsades
pel Consell de la Gatalunya Exterior tal com argumenta la mateixa FIEC en el seu escrit.

Disposicions addicionals

Seria convenient la menció expllcita àls drets etectorals dels catalans de I'exterior sota forma
d'una Disposició addicional.

Drets electorals dels catalans de I'exterior: A reserua del que fixi la futura llei electoral
catalana sobre la creació o no de circumscripcions electorals a I'exterior, és funció del
Govern català vetllar per una àmplia participació en tots els processos electorals dels
catalans residents a I'exterior mi$ançant I'administració electoral del Govern Català que
informi als ciutadans residents a l'exterior dels seus drets electorals en tots els processos en
que estiguin cridats a participar-hi i ajudi a les forces polftiques a fer arribar les seves
propostes als residents a I'e¡rterior.

Aquesta observació ha estat rebutjada atès que ja es preveuen les mesures informatives
oportunes relacionades amb el dret a vot, de manera genèrica, a l'article 6.1 de
I'Avantprojecte de llei.
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ANNEX s.- vALoRAcló oe LEs AL.LEGAcroNs pRESENTADES EN EL TRÀMlt
D'INFORMACIó PÚBUCA

1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, en el marc del tràmit d'informació ptiblica de
!'Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior, ha formulat la següent al.legació mitjançant
escrit de 23 de febrer de 2015:

Addició del següent text a l'article 19.1 referent al Registre de les comunitats catalanes de
I'exterior:

"La publicitat de les dades del Reglstre es farà efectiva a través del Portal de la

Transparència de la Generalitat de Gatalunya".

Aquesta observació ha estat acceptada i introduida a l'articulat
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