
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 534/X del Parlament de Catalunya, de re-
buig de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat de 
mercat, i de defensa del model català de comerç
Tram. 250-00837/10
Adopció p. 15

Resolució 535/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació dels estatuts del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya
Tram. 250-00851/10
Adopció p. 15

Resolució 536/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la commemoració de l’Any de l’Exili Republicà
Tram. 250-00866/10
Adopció p. 16

Resolució 543/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la llengua catalana en l’àmbit de la justícia
Tram. 250-00838/10
Adopció p. 16

Resolució 556/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’acorda d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de ga-
rantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10
Adopció p. 17

Resolució 557/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’acorda d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10 i 212-00005/10
Adopció p. 17

Resolució 558/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’elegeix un membre del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
Tram. 285-00001/10
Adopció p. 18

Resolució 559/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011
Tram. 257-00002/10
Adopció p. 18

1.15. Mocions

Moció 81/X del Parlament de Catalunya, sobre la lli-
cència esportiva única
Tram. 302-00122/10
Aprovació p. 19

Moció 82/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques contra el frau fiscal
Tram. 302-00124/10
Aprovació p. 20

Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 302-00125/10
Aprovació p. 21

Moció 84/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
salut i la malnutrició infantils
Tram. 302-00127/10
Aprovació p. 22

Moció 85/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
singularitat d’Aran
Tram. 302-00123/10
Aprovació p. 23

Moció 86/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impo-
sitiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 302-00126/10
Aprovació p. 23

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audio visuals
Tram. 300-00135/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre l’energia
Tram. 300-00136/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de les ta-
rifes del transport metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 300-00137/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
Tram. 300-00138/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comu-
nicació
Tram. 300-00139/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre les retallades en les 
polítiques de suport a la família
Tram. 300-00140/10
Substanciació p. 24
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
ensenyament de qualitat a l’Institut Tha lassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00675/10
Decaïment p. 25

Proposta de resolució sobre la retirada de la Reso-
lució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10
Retirada p. 25

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de desti-
nacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels 
cossos docents
Tram. 250-00702/10
Rebuig p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 26

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 26
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 29

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 32

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista p. 32
Debat de totalitat p. 32
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini per a proposar compareixences p. 32

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Text presentat p. 32

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 42

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Retirada de les esmenes a la totalitat presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió  p. 42
Debat de totalitat p. 42
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini per a proposar compareixences p. 42

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 43
Debat de totalitat p. 43
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini per a proposar compareixences p. 43

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10
Esmenes a la totalitat p. 43

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re
solucions

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audio
visual de Catalunya

Procediment per a elegir un membre del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10
Substanciació de les compareixences p. 43

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola El 
Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa
Tram. 250-00845/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la segona fase de la 
construcció de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00846/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00863/10
Esmenes presentades p. 45
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Proposta de resolució sobre les subvencions de 
l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos 
sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció 
Educativa
Tram. 250-00869/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús 
d’expressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari 
i institucional
Tram. 250-00881/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de 
Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-00966/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la definició d’«escarni» 
feta per diversos tribunals de justícia
Tram. 250-00967/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’actuació policial al 
Centre Social Can Vies, de Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 250-00968/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el material antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a afrontar la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució de rebuig d’unes declaraci-
ons de la presidenta del Partit Popular de Catalunya
Tram. 250-00971/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució de suport als treballadors de 
l’empresa Albasa, de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-00972/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de comandament dels Mossos d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00974/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la trame-
sa al Govern de l’Estat d’una proposta sobre la demarcació i 
la planta judicial a Catalunya
Tram. 250-00975/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució de rebuig del fet que el port 
de Tarragona torni a acollir vaixells de guerra
Tram. 250-00976/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució de rebuig de la Proposició de 
llei orgànica de modificació de la Llei orgànica del poder ju-
dicial, relativa a la justícia universal
Tram. 250-00977/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-00978/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P3 de les escoles Mare de Déu del Rocío i La Vinyala, 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00981/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la constitució d’un ens 
de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10
Presentació p. 57

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 58
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 60

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la llicència esportiva única
Tram. 302-00122/10
Esmenes presentades p. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la singularitat d’Aran
Tram. 302-00123/10
Esmenes presentades p. 61

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 302-00124/10
Esmenes presentades p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de conservació i gestió del medi natural
Tram. 302-00125/10
Esmenes presentades p. 66

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sani-
tari del 10% al 21%
Tram. 302-00126/10
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la salut i la malnutrició infantils
Tram. 302-00127/10
Esmenes presentades p. 72
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4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00020/10
Adopció p. 74

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 327/X, so-
bre la retirada de la demanda contenciosa administrativa 
interposada per la delegada del Govern de l’Estat contra 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00282/10
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 329/X, so-
bre el Memorial Democràtic
Tram. 290-00284/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 330/X, so-
bre el sector del suro
Tram. 290-00285/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 331/X, so-
bre el projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia
Tram. 290-00286/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 334/X, so-
bre la convocatòria del Consell Rector del paratge natural 
d’interès nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la redacció del 
pla d’usos d’aquest paratge
Tram. 290-00289/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 335/X, so-
bre el manteniment a Lleida del centre investigador i de l’ac-
tivitat de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 290-00290/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 336/X, so-
bre la prospecció de les plantacions i la destrucció de les 
afectades pel foc bacterià
Tram. 290-00291/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 349/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2013, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2010
Tram. 290-00304/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 353/X, so-
bre la creació d’una xarxa de calls
Tram. 290-00308/10
Sol·licitud de pròrroga p. 79
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 79

Control del compliment de la Resolució 355/X, so-
bre la supervisió de les revisions dels contractes que fan al-
gunes entitats financeres per a continuar aplicant tipus d’in-
terès desproporcionats
Tram. 290-00310/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 356/X, so-
bre la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-

tom Wind i la incentivació de la producció d’energia amb 
fonts renovables
Tram. 290-00311/10
Sol·licitud de pròrroga p. 80
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 80

Control del compliment de la Resolució 358/X, so-
bre la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 290-00313/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 421/X, so-
bre la retirada del projecte de creació d’un fitxer d’adhesions 
a propostes impulsades pel Govern
Tram. 290-00374/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 81

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 47/X, sobre les 
polítiques públiques de memòria democràtica
Tram. 390-00047/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 82

Control del compliment de la Moció 53/X, sobre la 
reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10
Sol·licitud de pròrroga p. 83
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 83

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’informe PISA corresponent al 2012
Tram. 354-00222/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la dimissió del director del Cen-
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00230/10
Sol·licitud i tramitació p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00231/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els canvis organitza-
tius que ha comportat el tancament de sales de comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00232/10
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el canvi de model del 
Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 354-00235/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el comís de material 
durant l’escorcoll policial de Can Vies, al barri de Sants de 
Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 354-00236/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
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ment sobre la darrera sentència del Tribunal Suprem sobre 
l’ensenyament a Catalunya
Tram. 354-00238/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies 
de l’actuació policial a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener 
de 2014
Tram. 354-00239/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el material antiavalots 
i sobre els cursos de formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00246/10
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la inauguració de Tributs de Ca-
talunya
Tram. 354-00250/10
Sol·licitud i tramitació p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els canvis en l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 354-00251/10
Sol·licitud i tramitació p. 84

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell 
Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona-Lleida, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 352-00852/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00853/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00854/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00855/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 352-00856/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00857/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Llei-
da amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00858/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00859/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00860/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00861/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Juan Gómez Martí-
nez, notari i membre de l’Observatori de Dret Privat de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00862/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’Eduard Carrera, ex-
pert investigador en resolució de conflictes i mediació co-
munitària de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00863/10
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de Manuel Cubero Ar-
gente, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridi-
ana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00864/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’Enric García, direc-
tor del Pla d’actuació de Sant Cosme. Ajuntament del Prat 
de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00865/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Joan Egea Fernán-
dez, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00866/10
Retirada de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00867/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
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de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00868/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00869/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00870/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00871/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00872/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00873/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00874/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell San-
tiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida i del Consell de Col·legis d’Administradors 
de Finques de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00875/10
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00876/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, 
degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00877/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i 
Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director 
de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei 

de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00878/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell i San-
tiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona i Lleida, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00879/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i 
Aznar, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili 
i responsable de la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00880/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, 
president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Co-
dificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00881/10
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Propos ta  de  compare i xença de  Ca r men  
Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 352-00882/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i 
Valdés, expert, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00883/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Daniel Loscertales 
Fuertes, expert, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00884/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 352-00885/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00886/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 352-00887/10
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
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de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00888/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00889/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00890/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00891/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00892/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre 
Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habi-
tatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00893/10
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Josep Santdiumen-
ge, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00894/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre l’oferta formativa 
per als alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i modera-
da després de l’educació secundària obligatòria
Tram. 356-00452/10
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles 
Fàsia davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què expliqui la situació dels alumnes amb discapacitat intel-
lectual lleu i moderada quan acaben l’educació secundària 
obligatòria
Tram. 356-00471/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de Lluís Salleras, pre-
sident del consell d’administració de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui l’estat d’elaboració de l’informe 
sobre els possibles efectes adversos en la salut dels camps 
electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi
Tram. 356-00484/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal, di-
rector de recerca PISA - Catalunya de la Fundació Jaume 

Bofill, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què valori els resultats de l’informe PISA 2012 a Catalunya
Tram. 356-00543/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè presenti el treball sobre 
l’Agenda de Drets Humans per a aquesta legislatura
Tram. 356-00545/10
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, direc-
tora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les bio-
ciències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
presenti aquest informe
Tram. 356-00553/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ven-
drell, directora general de Biocat, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè presenti l’«Informe Biocat 
2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una 
aposta pel valor i el creixement»
Tram. 356-00554/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Carles Constan-
te, representant del Departament de Salut al Patronat del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Rege-
nerativa de Barcelona
Tram. 356-00573/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, 
representant del Departament d’Economia i Coneixement al 
Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00574/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, repre-
sentant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Bar celona
Tram. 356-00575/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del representant de 
l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00576/10
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del representant del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Rege-
nerativa de Barcelona
Tram. 356-00577/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
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dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00578/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del 
director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00579/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre 
de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00580/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director 
del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè in-
formi sobre la dimissió de l’anterior director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de re-
cerca del Centre
Tram. 356-00581/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Es-
tat d’Investigació del Ministeri d’Economia i Hisenda davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè in-
formi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona i sobre les línies de recerca del 
Centre
Tram. 356-00582/10
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00583/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, 
representant del Departament de Salut en el Patronat del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00584/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre la dimissió del director del Cen-
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00585/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença del director general 
de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material 
propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social 
Can Vies
Tram. 356-00589/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Manel Castellví, 
comissari general d’Informació, davant la Comissió d’Interi-
or perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu pe-
riodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll 
del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00590/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Ferran Aguiló, re-
presentant d’Entitats Santsenques, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu 
periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escor-
coll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00591/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra da-
vant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00594/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri i 
Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informin sobre el model d’escola
Tram. 356-00595/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els cursos impartits amb 
relació a l’ús de materials antiavalots
Tram. 356-00598/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de David Karvala, 
d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les propostes per a combatre l’augment del feixisme i el ra-
cisme a Europa
Tram. 356-00601/10
Retirada de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas 
Espuny, director de la Representació de la Comissió Euro-
pea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de tre-
ball de la Comissió Europea per al 2014
Tram. 356-00602/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre el relleu en la 
presidència de la part catalana de la Comissió Bilateral Ge-
neralitat-Estat i sobre el seu programa de treball
Tram. 355-00112/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 96

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el canvi de model del Cos de Bom-
bers de la Generalitat
Tram. 355-00113/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 96

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el comís de material durant l’escor-
coll policial de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el 
29 de gener de 2014
Tram. 355-00114/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 97

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les cir cums tàncies de l’actua-
ció policial a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 355-00115/10”
Acord de tenir la sessió informativa p. 97
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Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’En senyament sobre l’infor-
me PISA corresponent al 2012
Tram. 355-00116/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 97

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la dar-
rera sentència del Tribunal Suprem sobre l’ensenyament a 
Catalunya
Tram. 355-00117/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 97

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

Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació 
de Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en què 
aquesta associació delegui, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00177/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Ramon Colom, president de 
l’Associació de Productors Audiovisuals, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura
Tram. 353-00178/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Daniel Martínez, director de Fo-
cus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya, o de les persones d’ambdues entitats en qui de-
legui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00179/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la per-
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00180/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00182/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Professional de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00183/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació del Teatre Na-
cional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00184/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00185/10
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació del Grup En-
derrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 353-00186/10
Substanciació p. 98

Compareixença de Ventura Pons, director de ci-
nema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00187/10
Decaïment p. 99

Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00188/10
Decaïment p. 99

Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00189/10
Substanciació p. 99

Compareixença de Ferran Madico, director de te-
atre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00190/10
Substanciació p. 99

Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00191/10
Decaïment p. 99

Compareixença d’Antoni Daura, president del Gre-
mi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00192/10
Substanciació p. 99

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00193/10
Decaïment p. 100

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, excon-
seller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor 
afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00194/10
Substanciació p. 100

Compareixença de Carles Canut, actor, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
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Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00195/10
Decaïment p. 100

Compareixença de Roger Mas, músic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00196/10
Substanciació p. 100

Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00197/10
Decaïment p. 100

Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00198/10
Substanciació p. 100

Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00199/10
Substanciació p. 100

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00200/10
Substanciació p. 100

Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse 
Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00201/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreò-
graf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00202/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00203/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Lluís Bonet, director del Progra-
ma de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00204/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Lluís Noguera, director de Cos-
mocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00205/10
Substanciació p. 101

Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista 
Time Out Barcelona, amb relació a la Proposta per a presen-

tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00206/10
Substanciació p. 101

Compareixença de Xavier Cubeles, professor 
d’economia de les indústries culturals de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00207/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00208/10
Decaïment p. 102

Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i crític 
d’art, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00209/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Santiago Lapeira, president del 
Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00210/10
Substanciació p. 102

Compareixença de Jaume Antich, director del tea-
tre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00211/10
Substanciació p. 102

Compareixença del president de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sec-
tor de la cultura
Tram. 353-00212/10
Decaïment p. 102

Compareixença del president de l’Associació Cata-
lana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00213/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00214/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Joan Maria Gual, president de 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00215/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
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grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00216/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Francesca Llopis, presidenta de 
la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales i artista visual, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00217/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00218/10
Substanciació p. 103

Compareixença de Big Mama, cantant i composi-
tora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00219/10
Substanciació p. 104

Compareixença de Joan M. Minguet, president de 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00220/10
Substanciació p. 104

Compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, presi-
dent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-
Lleida i del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00420/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 353-00421/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00422/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00423/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació del Deganat 
Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu als drets reals
Tram. 353-00424/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb re-

lació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00425/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00426/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00427/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, 
membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00428/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Eduard Carrera, expert investiga-
dor en resolució de conflictes i mediació comunitària de la 
Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00429/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de Manuel Cubero Argente, pre-
sident l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00430/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Enric García, director del Pla 
d’actuació de Sant Cosme, del Prat de Llobregat, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00431/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re-
als
Tram. 353-00432/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00433/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedrà-
tic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Tram. 353-00434/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de 
la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00435/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106
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Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedrà-
tica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00436/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, ex-
pert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00437/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, ex-
pert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00438/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació de la Sala Civil 
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00439/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Josep Santdiumenge, profes-
sor titular de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00440/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença d’una representació de SOS Bebès 
Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre les sostraccions de menors i 
les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00327/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’Antonio Barroso, president de 
l’Associació Nacional d’Afectats per Adopcions Irregulars, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació de les adopcions irregulars
Tram. 357-00389/10
Substanciació p. 107

Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Ri-
ta Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per la República 
Democràtica del Congo, davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’orga-
nització i els continguts de l’espai de diàleg previst durant el 
Mobile World Congress i el seu finançament
Tram. 357-00445/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’una representació de l’A grupació 
de Bombers de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior per a valorar la situació actual del cos i les previsi-
ons per a la campanya forestal
Tram. 357-00531/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’una representació de la secció 
de bombers de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Interior per a valorar la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00532/10
Substanciació p. 107

Compareixença d’una representació de la secció 
de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior per a valorar la situació actual del cos i les 
previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00533/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de la Secció 
Sindical d’Emergències de la Coordinadora Obrera i Sindical 
davant la Comissió d’Interior per a valorar la situació actual 
del Cos de Bombers i les previsions per a la campanya fo-
restal
Tram. 357-00534/10
Decaïment p. 108

Compareixença d’una representació del Cercle Ca-
talà de Negocis davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00556/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00557/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’una representació de la Cecot 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00569/10
Substanciació p. 108

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges 
de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 357-00572/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges 
de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 357-00573/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre el mapa sanitari dels dispositius d’atenció continuada 
i els efectius d’atenció urgent
Tram. 357-00574/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per 
a informar sobre el mapa sanitari dels dispositius d’atenció 
continuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 357-00575/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de l’As sociació 
de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a explicar la situ-
ació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i mode-
rada quan acaben l’educació secundària obligatòria
Tram. 357-00576/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Xavier Bonal, director de recer-
ca PISA - Catalunya de la Fundació Jaume Bofill, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar els re-
sultats de l’informe PISA 2012 a Catalunya
Tram. 357-00577/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, 
membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusi-
va a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre el model d’escola
Tram. 357-00578/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109
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Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a presentar el treball sobre l’Agenda de drets 
humans per a aquesta legislatura
Tram. 357-00579/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Lluís Salleras, president del 
consell d’administració de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a explicar l’estat d’elaboració de l’informe sobre els pos-
sibles efectes adversos en la salut dels camps electromag-
nètics generats pels dispositius Wi-Fi
Tram. 357-00580/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, di-
rector de la Representació de la Comissió Europea a Bar-
celona, davant la Co missió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar el Programa de treball de la Co-
missió Europea per al 2014
Tram. 357-00581/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110
Substanciació p. 110

Compareixença de Gregorio Garzón Clariana, ca-
tedràtic de dret internacional públic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i ex jurisconsult del Parlament Europeu, 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00582/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al
tres normes

Pla interdepartamental de salut pública de 2014-
2015
Tram. 334-00055/10
Presentació p. 110

Memòries del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
corresponent al 2011, 2012 i 2013
Tram. 334-00056/10, 334-00057/10 i 334-00058/10
Presentació p. 110

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al novembre del 2013
Tram. 337-00027/10
Presentació p. 111

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2014
Tram. 231-00002/10
Adopció p. 111
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 534/X del Parlament de Catalu
nya, de rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, 
de garantia de la unitat de mercat, i de de
fensa del model català de comerç
Tram. 250-00837/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 20, 19.02.2014, DSPC-C 341

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 19 de febrer de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de rebuig i proposta de retirada del 
Projecte de llei de garantia d’unitat de mercat en trami-
tació al Congrés dels Diputats (tram. 250-00837/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que el Govern de l’Estat derogui la Llei 20/2013, del 
9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, per 
les nefastes conseqüències que pot tenir sobre el teixit 
comercial i empresarial català i sobre els drets de con-
sumidors i usuaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a alertar 
les instàncies de la Unió Europea que consideri més 
adequades de les conseqüències que pot tenir l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 20/2013.

3. El Parlament de Catalunya reafirma el compromís 
amb la defensa del model català de comerç, que es ca-
racteritza per l’emplaçament predominantment a les 
trames urbanes consolidades de pobles i ciutats, per 
l’equilibri entre els diferents formats i per una forta 
presència de petites i mitjanes empreses comercials.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 535/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la modificació dels estatuts del 
Centre de Seguretat de la Informació de Ca
talunya
Tram. 250-00851/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 20, 19.02.2014, DSPC-C 341

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 19 de febrer de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe 
relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (tram. 250-00851/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 54843).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament insta el Govern a presentar-li en el ter-
mini de sis mesos una proposta de modificació dels 
estatuts del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya (Cesicat) pel que fa als objectius genè-
rics, l’estructura interna i les tasques concretes que 
ha d’acomplir, amb l’objectiu de reconvertir-lo en una 
agència governamental. La proposta ha de definir, es-
pecialment, els protocols de relació amb el Parlament i 
els mecanismes de control i informació parlamentaris, 
que han d’incloure informes de seguiment.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas
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Resolució 536/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la commemoració de l’Any de 
l’Exili Republicà
Tram. 250-00866/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 25, 19.02.2014, DSPC-C 338

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 19 de febrer de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la commemoració de l’exili 
republicà (tram. 250-00866/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Commemorar durant el 2014 l’Any de l’Exili Re-
publicà.

b) Oferir suport institucional i organitzatiu per a l’im-
puls dels actes que emprenguin les entitats i associaci-
ons memorialistes per a commemorar l’Any de l’Exili 
Republicà.

c) Impulsar un conjunt d’activitats des del Museu Me-
morial de l’Exili de la Jonquera (Alt Empordà), que ha 
de jugar un paper destacat en les commemoracions de 
l’Any de l’Exili Republicà, i aprofitar aquest fet per a 
fer una campanya de promoció d’aquest museu entre la 
ciutadania i els centres educatius.

d) Presentar-li davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals el programa d’actuacions impulsat per la Genera-
litat amb relació a l’Any de l’Exili Republicà.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

La secretària El president
de la Comissió en funcions de la Comissió
Núria Parlon Gil Sergi Sabrià i Benito

Resolució 543/X del Parlament de Catalu
nya, sobre la llengua catalana en l’àmbit de 
la justícia
Tram. 250-00838/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 18, 20.02.2014, DSPC-C 346

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 20 de febrer de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les accions perquè 
el Govern de l’Estat compleixi les recomanacions del 
Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea 
de les llengües regionals o minoritàries (tram. 250-
00838/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 53218).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les accions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que aquest compleixi les recomanacions 
del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta eu-
ropea de les llengües regionals o minoritàries i, espe-
cialment, pel que fa a modificar el marc jurídic, amb la 
finalitat que les autoritats judicials facin les actuacions 
judicials en català a petició de qualsevol de les parts; 
adoptar les mesures necessàries perquè el personal al 
servei de l’Administració de justícia tingui un nivell 
adequat de coneixement de llengua catalana; revisar 
els plans de contractació, carrera i capacitació per a 
garantir el coneixement de la llengua catalana per part 
del personal al servei de l’Administració de justícia, i 
garantir la presència de la llengua catalana en els ser-
veis públics de l’Estat.

b) Disposar els recursos necessaris i suficients per a 
oferir formació especialitzada en llengua catalana i 
en llenguatge jurídic català als diversos operadors de 
l’àmbit de la justícia, i també col·laborar amb les orga-
nitzacions i les associacions de promoció de la llengua 
catalana en aquest àmbit per a facilitar recursos com-
plementaris als professionals jurídics.

c) Avaluar anualment l’impacte i l’eficàcia de les acci-
ons dutes a terme per a promoure el coneixement de la 
llengua catalana en l’àmbit de la justícia, atesa la greu 
situació d’involució, i demanar al Departament de Jus-
tícia que l’informi anualment sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Resolució 556/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual s’acorda d’interposar un re
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de ga
rantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 26.02.2014, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2014, ha debatut la proposta de resolució for-
mulada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 56279 i 56335) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 56300 i 
56708) perquè el Parlament interposi un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 
9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
155 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els 
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 61.e i 76.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional, un cop conegut el Dictamen 5/2014 del Con-
sell de Garanties Estatutàries, acorda d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de 
mercat, concretament contra els articles i les disposi-
cions següents: 

a) Article 14 apartat 2 i, per connexió, l’article 23 
apartat 2.

b) Articles 16, 17 i 18 i, per connexió, l’article 5 i la 
disposició final segona.

c) Articles 19 i 20 i, per connexió, la disposició addici-
onal desena i l’article 26 apartat 5.

d) Article 27 amb relació a la disposició final primera 
apartat 3, que afegeix els apartats 1 i 2 de l’article 27 
quater, a la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

e) Apartat 1 i, per connexió, l’apartat 2 de la disposició 
final tercera.

f) Disposició final quarta.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Resolució 557/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual s’acorda d’interposar un re
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or
gànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10 i 212-00005/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 26.02.2014, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2014, ha debatut les propostes de resolució 
formulades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 56280 i 56320), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 56301) i 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 56363) perquè 
el Parlament interposi un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per 
a la millora de la qualitat educativa.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
155 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els 
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 61.e i 76.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional, un cop conegut el Dictamen 4/2014 del Con-
sell de Garanties Estatutàries, acorda d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 
8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la quali-
tat educativa (LOMCE), concretament contra els arti-
cles i les disposicions següents: 

a) L’apartat cinc de l’article únic de la LOMCE, que 
afegeix l’article 6 bis.2.a.3r, 6 bis.2.b.3r i 6 bis.2.c.3r 
a la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació 
(LOE).

b) L’apartat tretze de l’article únic de la LOMCE en la 
modificació que fa de l’article 21.2 de la LOE.

c) L’apartat vint de l’article únic de la LOMCE, que 
modifica l’article 29.1 i 4, segon incís («i les ha de dis-
senyar i establir-ne el contingut per a cada convocatò-
ria»), de la LOE.

d) L’apartat vint-i-nou de l’article únic de la LOMCE, 
que afegeix l’article 36 bis.1 i 3, segon incís («i les ha 
de dissenyar i establir-ne el contingut per a cada con-
vocatòria»), a la LOE.

e) L’apartat trenta-un de l’article únic de la LOMCE, 
que modifica l’article 38.2 de la LOE.

f) L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la 
LOMCE, que modifica l’article 41.2 (darrer paràgraf) 
i 41.3.b de la LOE.
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g) L’apartat trenta-set de l’article únic de la LOMCE 
en la modificació que fa de l’article 43.1 de la LOE.

h) L’apartat cinquanta de l’article únic de la LOMCE 
en la modificació que fa de l’article 64.2 (darrer parà-
graf) de la LOE.

i) L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la 
LOMCE, que afegeix l’article 111 bis.3 i 6 a la LOE.

j) L’apartat setanta-tres de l’article únic de la LOMCE 
en la modificació que fa de l’article 120.3 de la LOE.

k) L’apartat vuitanta-nou de l’article únic de la 
LOMCE, que modifica l’article 144.1 (segon paràgraf i 
darrer paràgraf) de la LOE.

l) L’apartat noranta de l’article únic de la LOMCE en 
la modificació que fa de l’article 147.2 (segon parà-
graf) de la LOE.

m) L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la 
LOMCE en els apartats 1 i 2 de la disposició addicio-
nal trenta-quatrena que s’afegeix a la LOE.

n) L’apartat noranta-set de l’article únic de la LOMCE, 
que afegeix la disposició addicional trenta-sisena a la 
LOE.

o) L’apartat noranta-nou de l’article únic de la LOMCE, 
que afegeix els tres darrers paràgrafs de l’apartat 4 de 
la disposició addicional trenta-vuitena de la LOE.

p) L’apartat cent-nou de l’article únic de la LOMCE, 
que afegeix la disposició final setena bis a la LOE.

q) La disposició transitòria segona de la LOMCE.

r) La disposició final tercera de la LOMCE, que afe-
geix un nou apartat 3 a la disposició addicional vuite-
na de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes.

s) L’apartat cent set de l’article únic de la LOMCE, 
que modifica la disposició final cinquena de la LOE, 
pel que fa a l’habilitació competencial dels articles 6 
bis.2.a.3r; 2.b.3r; 21.2; 29.1 i 4; 36 bis 1 i 3; 38.2; 41.2 
(darrer paràgraf) i 3.b; 

43.1; 64.2 (darrer paràgraf); 111 bis.3 i 6; 120.3; 144.1 
(segon paràgraf i darrer paràgraf), i 147.2 (segon parà-
graf), i de la disposició addicional trenta-sisena, la dis-
posició addicional trenta-vuitena i la disposició final 
setena bis de la LOE.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Resolució 558/X del Parlament de Cata
lunya, per la qual s’elegeix un membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 26.02.2014, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2014, atesa la renúncia d’Esteve Orriols i Sen-
dra com a membre del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual, i una vegada finalitzats 
els tràmits establerts per l’article 157 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Yvonne Griley 
Martínez com a membre del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 559/X del Parlament de Catalu
nya, per la qual s’aprova el Compte general 
de la Generalitat corresponent al 2011
Tram. 257-00002/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre 
el Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent al 2011 (tram. 257-00002/10).

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que 
estableix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata: 

a) El finançament injust que ha tingut Catalunya per 
a afrontar l’infrafinançament de les competències que 
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l’Estat ha transferit a les comunitats autònomes i les 
competències específiques (en matèria judicial i de se-
guretat ciutadana, entre altres).

b) La necessitat que el poble de Catalunya pugui de-
terminar lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectiu per mitjà d’una consulta per a definir un nou 
marc polític que pugui posar fi al dèficit fiscal crònic 
que pateix Catalunya, amb l’objectiu de preservar el 
desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial i 
garantir les prestacions fonamentals de l’estat del ben-
estar.

2. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2011.

b) L’Informe 24/2013 de la Sindicatura de Comptes, 
sobre el Compte general de la Generalitat correspo-
nent al 2011.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Infor-
me 24/2013 de la Sindicatura de Comptes, insta el Go-
vern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes re-
comanacions, de les accions empreses i dels resultats 
obtinguts.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 81/X del Parlament de Catalunya, so
bre la llicència esportiva única
Tram. 302-00122/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la llicència esportiva única (tram. 302-
00122/10), presentada pel diputat Albert Donés i An-
tequera, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 56862), pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 56863) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 56937).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que: 

a) L’aprovació de la modificació de l’article 32.4 de la 
Llei de l’Estat 10/1990, del 15 d’octubre, de l’esport, 
és incompatible amb el sistema català de llicències es-
portives que estableixen el text únic de la Llei de l’es-
port, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de 
juliol, i els reglaments que la despleguen.

b) En virtut del repartiment competencial que establei-
xen la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, és inconstitucional que una llei estatal in-
terfereixi en la regulació de les llicències autonòmi-
ques, regulació que correspon exclusivament a la le-
gislació autonòmica, tal com queda clar en l’article 
134 de l’Estatut, que atorga a la Generalitat la compe-
tència exclusiva en matèria d’esport.

c) Aquesta modificació substancial deixaria sense sen-
tit i sense objecte les llicències d’àmbit autonòmic, de 
manera que privaria les federacions autonòmiques de 
llur principal font d’ingressos propis, en determinaria 
la inviabilitat econòmica i les deixaria com a simples 
oficines gestores de les decisions que adoptin les fede-
racions estatals.

2. El Parlament de Catalunya, davant el greuge que 
comportaria l’aprovació de la pretesa modificació, 
mostra el seu suport al teixit esportiu català i reco-
neix la importància de la tasca social, d’integració i 
de transmissió de valors que duen a terme les federa-
cions i el conjunt de la xarxa d’entitats esportives de 
Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries sobre la constitucionalitat de la modificació 
prevista de l’article 32.4 de la Llei de l’Estat 10/1990 
si s’aprova en els termes de l’avantprojecte presentat i, 
si el dictamen hi detecta motius d’inconstitucionalitat, 
interposar davant el Tribunal Constitucional un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la dita modificació.

b) Demanar al Govern de l’Estat que abandoni la in-
tenció de modificar l’article 32.4 de la Llei de l’Estat 
10/1990.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Moció 82/X del Parlament de Catalunya, so
bre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 302-00124/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 
302-00124/10), presentada pel diputat Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 56835), pel Grup Mixt (reg. 
56858), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56932) i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 56938).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar els recursos humans i materials de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya amb l’objectiu d’augmen-
tar el grau de compliment de les obligacions tribu-
tàries de la ciutadania i les empreses de Catalunya, 
especialment per mitjà de les actuacions següents: 

1r. Iniciar, en el termini d’un mes, els tràmits per a co-
brir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya, creat per l’article 147.8 de 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic.

2n. Iniciar, durant el primer semestre del 2014, els pro-
cessos de selecció per a incrementar el nombre d’ins-
pectors del Cos d’Inspecció Tècnica Tributària de la 
Generalitat de Catalunya, fent els processos de selec-
ció pertinents.

3r. Incrementar els recursos formatius a disposició del 
personal al servei de l’Agència Tributària de Catalu-
nya en matèria de persecució del frau fiscal.

4t. Promoure les millores necessàries en el sistema 
informàtic tributari de la Generalitat per a una gestió 
més eficient de la informació i de les dades per a la 
persecució del frau fiscal.

5è. Presentar, en el termini de sis mesos, un projecte 
de llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’ads-
cripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 147.9 de la Llei 
2/2014.

b) Dotar l’Agència Tributària de Catalunya d’una pla-
nificació estratègica i operativa contra el frau fiscal, 
per mitjà de les actuacions següents: 

1r. Impulsar un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
preveure els recursos necessaris per a afrontar-lo.

2n. Avaluar el compliment del Pla de control tributari 
2013 de l’Agència Tributària de Catalunya i trametre 
els resultats de l’avaluació al Parlament.

3r. Elaborar un pla de control tributari del 2014 de 
l’Agència Tributària de Catalunya que inclogui actu-
acions en els àmbits de gestió, recaptació, liquidació 
i inspecció en tots els tributs en què la Generalitat té 
competències, determinant els col·lectius de contribu-
ents de risc en els quals calgui fer més incidència i 
incorporant una campanya d’informació pública desti-
nada a augmentar el grau de compliment voluntari de 
les obligacions tributàries.

c) Dotar de més mitjans l’Àrea Central de Delictes 
Econòmics del Cos dels Mossos d’Esquadra per tal 
d’afrontar amb més eficàcia la lluita contra el frau fis-
cal i cooperar amb l’Agència Tributària de Catalunya.

d) Augmentar la col·laboració interadministrativa en 
matèria tributària, especialment amb les actuacions 
següents: 

1r. Desenvolupar el conveni de col·laboració en ma-
tèria tributària signat amb les diputacions catalanes, 
especialment en els aspectes que permetin la creació 
d’una finestreta única tributària a Catalunya, per a 
exercir l’administració tributària en el conjunt del ter-
ritori amb mitjans propis.

2n. Promoure la col·laboració en matèria d’informació 
tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària per a permetre a la Generalitat l’accés a les da-
des fiscals dels contribuents catalans, per tal d’assolir 
una gestió òptima de les responsabilitats en matèria 
tributària i una millora de les relacions amb els contri-
buents amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat l’eficàcia 
administratives.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 83/X del Parlament de Catalunya, so
bre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural
Tram. 302-00125/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural (tram. 302-00125/10), presentada per la 
diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 56841), pel Grup Mixt 
(reg. 56859), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
56865), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 56930), i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 56934).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Potenciar el Cos d’Agents Rurals com a eina im-
prescindible, amb la dotació i la formació adequades 
per a esdevenir un cos de vigilància i control, de pro-
tecció i prevenció integrals del medi ambient i de po-
licia administrativa especial en les matèries que esta-
bleix la Llei 17/2003, del 4 de juliol, del Cos d’Agents 
Rurals, i posar en marxa mecanismes de col·laboració i 
coordinació amb els altres cossos competents.

b) Garantir la vigilància efectiva de les aigües marí-
times interiors sobre les quals la Generalitat té com-
petències, especialment en zones amb alguna figura 
de protecció, com el LIC-ZEPA Delta de l’Ebre (ma-
rí), el LIC Litoral Meridional Tarragoní, el LIC Cos-
ta de Tarragona, el LIC-ZEPA Costes del Garraf, el 
LIC-ZEPA Costes del Maresme, el LIC-ZEPA Litoral 
del Baix Empordà, el sistema de canons submarins del 
golf de Lleó, l’Espai Marí del Delta de l’Ebre - Co-
lumbretes, l’Espai Marí del Baix Llobregat - Garraf i 
la mar de l’Empordà, amb una visió integrada de re-
cursos materials i humans, que han de treballar amb la 
cobertura legal i la base jurídica adequades i la coor-
dinació dels organismes competents de la Generalitat.

c) Presentar el Pla general de política forestal de Cata-
lunya 2013-2022 durant el període de sessions en curs.

d) Revisar la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre 
de la Propietat Forestal, per a actualitzar-ne alguns 
continguts i reequilibrar la composició de la Junta 

Rectora, tenint en compte l’Ordre 246/2013 i les altres 
normes sobre aquesta qüestió.

e) Promoure l’elaboració de projectes d’ordenació fo-
restal d’àmbit municipal i supramunicipal i donar el 
suport tècnic necessari per a aplicar-los.

f) Fer públiques les dades relatives al nombre d’expe-
dients i les subvencions atorgades a les superfícies fo-
restals privades per plans tècnics de gestió i millora 
forestal, per plans simples de gestió forestal i per ges-
tió sostenible des del 2004 fins al 2014.

g) Establir un pla d’actuació específic sobre boscos 
singulars que prevegi les actuacions següents: 

1a. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, per 
a garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents per 
a evitar que es talli cap més bosc singular dels inclosos 
en l’Inventari.

2a. Instar la Subdirecció General de Boscos i el Centre 
de la Propietat Forestal a: 

2a.1. Analitzar tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
singulars que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen, i impulsar-ne la revisió per a garantir 
la salvaguarda d’aquests boscos.

2a.2. Adoptar les mesures necessàries per tal que, 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
incloguin reserves de bosc sense intervenció, sempre 
que sigui possible, per a protegir els espais forestals 
amb més potencial per a esdevenir boscos singulars.

2a.3. Impulsar la planificació de la protecció de la res-
ta de boscos singulars, mitjançant els instruments més 
adequats, inclosos els fiscals.

3a. Instar les entitats públiques i privades a donar su-
port a les entitats naturalistes locals i als centres de 
recerca de Catalunya per a completar els inventaris 
comarcals dels boscos singulars i inventariar-ne la bi-
odiversitat i els altres valors culturals associats, pro-
movent la valoració de les aportacions que aquests in-
ventaris locals o comarcals poden fer per a completar 
un futur catàleg de boscos singulars de Catalunya.

h) Impulsar mecanismes de gestió i conservació pri-
vada sostenible, com els acords de custòdia, amb els 
propietaris de finques forestals que tenen plans de ges-
tió forestal.

i) Vetllar per les qüestions mediambientals i de miti-
gació del canvi climàtic en els projectes d’implantació 
de la biomassa que anuncia el Govern per tal de no in-
crementar l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle que 
puguin tenir efectes nocius sobre la biodiversitat.

j) Cercar fórmules que, en el pròxim exercici pressu-
postari, permetin de destinar més recursos econòmics 
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públics i privats a la gestió dels espais naturals prote-
gits, mitjançant l’establiment de noves taxes o preus 
públics, la participació en la taxa turística i altres fi-
gures impositives, procurant que el finançament d’un 
parc natural quedi garantit abans de crear-lo o posar-lo 
en marxa.

k) Definir els equips humans necessaris per a gestio-
nar i vigilar el medi natural, recuperant progressiva-
ment els llocs de treball.

l) Completar la xarxa d’espais naturals protegits, es-
pecialment en l’àmbit marí, d’acord amb l’Adminis-
tració de l’Estat, millorant els mecanismes de parti-
cipació pública en la definició de la xarxa i articulant 
una responsabilitat majoritària de l’Administració de 
la Generalitat en la planificació i la gestió dels espais 
naturals protegits que es declarin en el litoral de Ca-
talunya.

m) Analitzar la composició actual dels òrgans rectors 
i promoure decrets de remodelació en els casos en què 
es detectin mancances o desequilibris que calgui cor-
regir.

n) Elaborar un pla director del Sistema d’Espais Na-
turals Protegits de Catalunya que delimiti els espais 
naturals protegits a partir de criteris tècnics i cientí-
fics, o incloure’l en la futura llei de la biodiversitat i el 
patrimoni natural.

o) Establir un calendari de presentació, per a apro-
var-los posteriorment, dels plans especials que es van 
començar a redactar el 2010 dels espais següents: 

1r. Parc Natural de l’Alt Pirineu
2n. Parc Natural del Delta de l’Ebre
3r. Parc Natural dels Ports
4t. Parc Natural del Montsant
5è. Espai Natural de l’Alta Garrotxa

p) Aprovar, durant el 2014, el Pla especial del Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró.

q) Definir en els pròxims cinc mesos una fórmula de 
finançament amb recursos públics i privats que per-
meti una aplicació òptima del Pla especial de protec-
ció del medi natural i del paisatge dels aiguamolls de 
l’Alt Empordà i que garanteixi la continuïtat del Cen-
tre de Recuperació de Fauna Salvatge, comptant amb 
les aportacions de la Generalitat de Catalunya, dels 
municipis que en formen part, del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, de la Diputació de Girona i de la 
Universitat de Girona.

r) Concretar fórmules de finançament publicoprivades, 
establint noves taxes o preus públics i participant en la 
taxa turística, per tal que es puguin executar correcta-
ment els plans de gestió dels espais naturals protegits, 
i també, en els nous parcs, aprovar-ne la dotació pluri-
ennal al mateix temps que se n’aprova el pla de gestió.

s) Aplicar mesures d’accés a la informació i de trans-
parència per a posar a l’abast dels ciutadans la infor-

mació disponible, actualitzant les dades del web del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural i facilitant-hi l’accés.

t) Presentar, durant el 2014, la memòria preliminar de 
la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 84/X del Parlament de Catalunya, so
bre la salut i la malnutrició infantils
Tram. 302-00127/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la salut i la malnutrició infantils (tram. 
302-00127/10), presentada per la diputada Eva García 
i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 56837), pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 56866), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56931) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
56935).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la coordinació amb els ajuntaments i els 
consells comarcals, i les polítiques i mesures de lluita 
contra la pobresa, especialment les que tenen com a 
objectiu la lluita contra la pobresa infantil.

b) Millorar les polítiques per a garantir l’atenció de les 
necessitats bàsiques de les famílies que es troben en 
risc d’exclusió social.

c) Potenciar, d’acord amb el Banc d’Aliments i altres 
entitats socials, nous canals de distribució solidària i 
millorar els existents, tal com es va aprovar en la Mo-
ció 61/IX, sobre les accions per a lluitar contra la po-
bresa, amb la creació de la Taula d’Excedents Alimen-
taris.

d) Concedir beques per a places de colònies, casals i 
activitats de lleure per a infants i adolescents de famí-
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lies en situació de risc social, especialment durant l’es-
tiu, tal com es va aprovar en la Moció 42/X, sobre la 
situació de la infància.

e) Garantir la suficiència de les beques de menjador 
per a menors en situació de vulnerabilitat, tal com es 
va aprovar en la Resolució 323/X, sobre l’orientació 
política general del Govern.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 85/X del Parlament de Catalunya, so
bre la singularitat d’Aran
Tram. 302-00123/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la singularitat de l’Aran (tram. 302-
00123/10), presentada per la diputada Núria Parlon 
Gil, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
56864), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56933) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
56936).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, reitera el compromís adop-
tat en la Moció 21/X, sobre l’exercici de l’autogovern 
del poble aranès, en el sentit de reconèixer, emparar 
i respectar la singularitat nacional, dins de Catalu-
nya, d’Aran, entitat territorial objecte d’una particular 
protecció per mitjà d’un règim jurídic especial. Amb 
aquesta finalitat, i en coherència amb el que han de-
manat les institucions araneses, el Parlament de Cata-
lunya dóna suport a la ponència conjunta que redacta 
la llei del règim especial d’Aran i la insta a aprofun-
dir i accelerar els treballs per tal que es pugui debatre 
i aprovar la llei en el termini més breu possible, tot 
assumint que Aran és una entitat territorial singular, 
única i autònoma que ha de tenir un encaix igualment 
singular dins l’organització territorial de Catalunya. 
Per tant, respecte a la divisió del territori de Catalunya 
en comarques i vegueries, el Parlament considera que 

tant la nova llei de governs locals com la llei del règim 
especial d’Aran han de mantenir i concretar el principi 
d’acord segons el qual Aran no es pot incloure en cap 
divisió territorial de Catalunya que no sigui ell mateix, 
d’acord amb l’article 3 de la Llei 16/1990, de 13 de ju-
liol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar defensant des dels àmbits polític, jurídic i edu-
catiu el caràcter vehicular de la llengua occitana, ara-
nès a Aran, en el sistema educatiu al territori d’Aran, i 
també el seu caràcter preferent en l’ús de les adminis-
tracions públiques que presten serveis a Aran, d’acord 
amb els articles 6 i 36 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ga-
rantir els recursos i mitjans públics per a la difusió de 
l’aranès i per a ajudar a impulsar-ne l’ús social.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
efectiu el desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, 
aranès a l’Aran, amb la dotació dels recursos i mitjans 
previstos, tot respectant, en aquest procés, el diàleg i 
la voluntat dels aranesos, expressada mitjançant llurs 
institucions.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar Aran com a territori clau i estratègic de la coopera-
ció transfronterera en el marc de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània –entitat formada per Catalunya, les Illes 
Balears i les regions occitanes administrativament 
franceses del Migdia-Pirineus i el Llenguadoc–, exer-
cint com a punt d’unió cultural, política i econòmica 
entre els Països Catalans i Occitània.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 86/X del Parlament de Catalunya, so
bre les mesures previstes amb relació a l’in
crement del tipus impositiu de l’impost so
bre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 302-00126/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 27.02.2014, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes amb relació a l’in-
crement del tipus impositiu de l’impost sobre el va-
lor afegit en el sector sanitari del 10% al 21% (tram. 
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302-00126/10), presentada pel diputat Jordi Cañas 
Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56839) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56894).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el 
Govern de l’Estat a: 

a) Compensar les comunitats autònomes per la despe-
sa derivada de l’increment del tipus impositiu de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) en determinats produc-
tes sanitaris i farmacèutics del 10% al 21%.

b) Avaluar i elaborar una llista de productes sanitaris 
per a aplicar un tipus impositiu reduït de l’IVA (10%) 
en productes de primera necessitat per a la societat, tal 
com es fa en altres estats de Unió Europea.

c) Fer un estudi sobre els productes i serveis dels cen-
tres sanitaris que són subjectes a l’IVA i els que n’estan 
exempts, per tal d’identificar possibles modificacions 
en l’IVA amb la finalitat de minimitzar-ne l’impacte, 
i impulsar-ne l’aplicació, si escau, en l’àmbit estatal.

d) Tramitar la regulació del tipus impositiu de l’IVA 
sanitari mitjançant la presentació d’un projecte de llei 
al Congrés dels Diputats, per tal que l’increment sigui 
consensuat amb els agents socials i econòmics, amb 
l’objectiu que no repercuteixi en els serveis sanitaris 
públics ni en els consumidors.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals
Tram. 300-00135/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre l’energia
Tram. 300-00136/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de 
les tarifes del transport metropolità i el fi
nançament del transport públic
Tram. 300-00137/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre la política 
ener gètica
Tram. 300-00138/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació
Tram. 300-00139/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 27.02.2014, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
en les polítiques de suport a la família
Tram. 300-00140/10

Substanciació

Sessió núm. 27, tinguda el 27.02.2014, DSPC-P 50.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 20.02.2014, DSPC-
C 345.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un ensenyament de qualitat a l’Institut Tha
lassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00675/10

Decaïment

Decaiguda en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 20.02.2014, DSPC-
C 345.

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
Resolució ENS 1051/2013, relativa a les ad
judicacions de destinacions provisionals per 
al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 20.02.2014, DSPC-
C 345.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
destinacions provisionals per al curs 2013
2014 al personal dels cossos docents
Tram. 250-00702/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
56775; 56836; 56860).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia hàbil; última.
Finiment del termini: 28.02.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2014.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata
lunya
Tram. 200-00009/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 09.01.2014

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00777/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00778/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00779/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00780/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projec-

te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00781/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00782/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00783/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00784/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00785/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00786/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
fundació Centre d’Informació i Documentació Inter-
nacionals a Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00787/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00788/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 352-00789/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00790/10)

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, ca-
tedràtic de dret internacional públic de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00791/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, profes-
sor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00792/10)

Proposta de compareixença de Josep M. Castellà An-
dreu, professor de dret constitucional de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00793/10)

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, 
degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barce-
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lona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00794/10)

Proposta de compareixença de Francesc Morata, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00795/10)

Proposta de compareixença de Gracia Vara-Arribas, 
experta de l’European Institute of Public Administra-
tion EIPA Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00796/10)

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00797/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 352-00798/10)

Proposta de compareixença de Jacint Jordana, director 
de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00799/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Vinyamata, di-
rector del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00800/10)

Proposta de compareixença de Xavier Solano, exde-
legat de la Generalitat al Regne Unit, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00801/10)

Proposta de compareixença de Ferran Tarradellas, di-
rector de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00802/10)

Proposta de compareixença de Maria Àngels Prats 
Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00817/10)

Proposta de compareixença de Santiago Castellà i 
Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 352-00818/10)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de 
l’Institut de per a la Globalització, la Cultura i la Mo-
bilitat de la Universitat de les Nacions Unides, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00803/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 

amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00804/10)

Proposta de compareixença de Rafael Grasa, president 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 352-00805/10)

Proposta de compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’Informació 
i Documentació Internacionals a Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 352-00806/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, profes-
sor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00807/10)

Proposta de compareixença de Joan Colom i Naval, 
president del Consell Català del Moviment Europeu, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00808/10)

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer Fanés, di-
rector de l’Open Society Initiative for Europe, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00809/10)

Proposta de compareixença de Blanca Vilà Costa, pro-
fessora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00810/10)

Proposta de compareixença de Pere Vilanova, cate-
dràtic de ciència política i administració pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00811/10)

Proposta de compareixença de Xavier Amor, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 352-00812/10)

Proposta de compareixença de Miquel Buch, president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00813/10)

Proposta de compareixença de Senén Florensa i Palau, 
president executiu de l’Institut Europeu de la Mediter-
rània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00814/10)

Proposta de compareixença d’Antònia Sabartés, se-
cretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00815/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00816/10)
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Proposta de compareixença de Santiago Castellà i 
Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 352-00819/10)

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

Proposta de compareixença de Marçal Girbau Garcia, 
expert en l’Euroregió i responsable de l’Ostal d’Occi-
tània de Tolosa, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya (tram. 352-00820/10)

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, ca-
tedràtic de dret internacional públic de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00821/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00822/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00823/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya(tram. 
352-00824/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00825/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’E-
co logistes en Acció amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00826/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ho-
ritzó Europa amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00849/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Projecte Governament Democràtic Mun-
dial amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00850/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença de Victoria Abellán 
Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00827/10)

Proposta de compareixença d’Anna Badia Martí, ca-
tedràtica de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00828/10)

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti Rayo, ca-
tedràtic de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00829/10)

Proposta de compareixença d’Helena Torroja Mateu, 
professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00830/10)

Proposta de compareixença de Laura Huici Sancho, 
professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00831/10)

Proposta de compareixença de Montserrat Nebre-
ra, professora de ciències jurídiques i polítiques de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00832/10)

Proposta de compareixença de Manuel Vallbé, profes-
sor de dret internacional públic i relacions internaci-
onals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00833/10)

Proposta de compareixença de Susana Beltrán, profes-
sora de dret internacional públic i relacions internaci-
onals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00834/10)

Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, pro-
fessora de dret internacional públic i relacions interna-
cionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00835/10)

Proposta de compareixença de Caterina Garcia Segu-
ra, catedràtica de relacions internacionals de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00836/10)

Proposta de compareixença d’Alex Calvo, professor de 
dret internacional de la European University, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00837/10)

Proposta de compareixença de Patrícia Jiménez de 
Parga Maseda, professora de de dret internacio-
nal públic i relacions internacionals de la Universi-
tat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00838/10)

Proposta de compareixença d’Araceli Mangas Martín, 
professora de de dret internacional públic i relacions 
internacionals de la Universitat Complutense de Ma-
drid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00839/10)

Proposta de compareixença de Martín Ortega Carce-
lén, professor de de dret internacional públic i relaci-
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ons internacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 352-00840/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Remiro Bro-
tons, catedràtic de dret internacional de la Univer-
sitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00841/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Proposta de compareixença de Miquel Buch, president 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 352-00842/10)

Proposta de compareixença de Xavier Amor, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 352-00843/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, profes-
sor de dret internacional i relacions internacionals de 
la Universitat de Barcelona i president de l’Associació 
per a les Nacions Unides a Espanya, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00844/10)

Proposta de compareixença de Manuel Manonelles, 
professor de relacions internacionals de Blanquer-
na - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-
00845/10)

Proposta de compareixença de Jordi Bacaria, direc-
tor president de la fundació Centre d’Informació i Do-
cumentació Internacionals a Barcelona i catedràtic 
d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 352-00846/10)

Proposta de compareixença de Mònica Sabata Fernán-
dez, presidenta de la Federació d’Organitzacions Cata-
lanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00847/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Jove Cambra Internacional de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 352-00848/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença d’Ana Mar Fernández Pa-
sarín, professora de ciència política i de l’Adminis-
tració de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00851/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 

29.01.2014, DSPC-C 338

Compareixences d’organitzacions  
i grups socials acordades 

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00387/10)

Compareixença de Mònica Sabata Fernández, presi-
denta de la Federació d’Organitzacions Catalanes In-
ternacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-
00388/10)

Compareixença d’una representació de la Taula per 
l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya (tram. 353-00389/10)

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, presi-
dent de la fundació Centre d’Informació i Documen-
tació Internacionals a Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00390/10)

Compareixença de Jordi Bacaria, director president de 
la fundació Centre d’Informació i Documentació In-
ternacionals a Barcelona i catedràtic d’economia apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00391/10)

Compareixença de Senén Florensa i Palau, president 
executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00392/10)

Compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut de 
per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la 
Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00393/10)

Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de 
dret internacional públic de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00394/10)

Compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de 
dret internacional públic i relacions internacionals de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00395/10)

Compareixença de Jacint Jordana, director de l’Insti-
tut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00396/10)
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Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00397/10)

Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista 
especialitzada en acció exterior, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-
00398/10)

Compareixença de Victoria Abellán Honrubia, cate-
dràtica de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 353-00399/10)

Compareixença de Manuel Vallbé, professor de dret 
internacional públic i relacions internacionals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00400/10)

Compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràti-
ca de relacions internacionals de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 353-00401/10)

Compareixença d’Alex Calvo, professor de dret in-
ternacional de la European University, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00402/10)

Compareixença de Manuel Manonelles, professor de 
relacions internacionals de Blanquerna. Universitat 
Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 353-00403/10)

Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de ciè-
ncia política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00404/10)

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, direc-
tor de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00405/10)

Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, pro-
fessor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00406/10)

Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de 
dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 353-00407/10)

Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de cièn-
cia política i administració pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 353-00408/10)

Compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, profes-
sora de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00409/10)

Compareixença d’una representació d’Amnistia Inter-
nacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 353-00410/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 353-00411/10)

Compareixença d’una representació d’Ecologistes en 
Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 353-00412/10)

Compareixença d’una representació de la Jove Cam-
bra Internacional de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-
00413/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
353-00414/10)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea 
Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00415/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00416/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 353-00417/10)

Compareixença d’una representació de la Casa Àsia 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 353-00418/10)

Compareixença d’una representació de la fundació Ca-
sa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00419/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials substanciades mitjançant escrit

Aportació escrita de Gracia Vara-Arribas, experta de 
l’European Institute of Public Administration EIPA 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 343-00020/10)

Aportació escrita de Rafael Grasa, president de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
343-00021/10)

Aportació escrita de Joan Colom i Naval, president del 
Consell Català del Moviment Europeu, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
343-00022/10)

Aportació escrita de Jordi Vaquer Fanés, director de 
l’Open Society Initiative for Europe, amb relació al 
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Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
343-00023/10)

Aportació escrita d’Antònia Sabartés, secretària ge-
neral de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 343-00024/10)

Aportació escrita de Marçal Girbau Garcia, expert en 
l’Euroregió i responsable de l’Ostal d’Occitània de To-
losa, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 343-00025/10)

Aportació escrita d’Eduard Vinyamata, director del 
Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 343-00026/10)

Aportació escrita de Xavier Solano, exdelegat de 
la Generalitat al Regne Unit, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 343-
00027/10)

Aportació escrita de Patrícia Jiménez de Parga Mase-
da, professora de de dret internacional públic i rela-
cions internacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 343-00028/10)

Aportació escrita de Josep M. Castellà Andreu, pro-
fessor de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exteri-
or de Catalunya (tram. 343-00029/10)

Aportació escrita d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 343-
00030/10)

Aportació escrita d’una representació de l’Associació 
Projecte Governament Democràtic Mundial amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya 
(tram. 343-00031/10)

Aportació escrita d’una representació de la Direcció 
de Relacions Internacionals de la Diputació de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 343-00032/10)

Aportació escrita de Josep Maria Rañé Blasco, presi-
dent del Consell de Treball, Econòmic i Social de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 343-00033/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions  
i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’Anna Badia Martí, ca-
tedràtica de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00828/10)

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti Rayo, ca-
tedràtic de relacions internacionals de la Universitat 

de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00829/10)

Proposta de compareixença d’Helena Torroja Mateu, 
professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00830/10)

Proposta de compareixença de Laura Huici Sancho, 
professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00831/10)

Proposta de compareixença de Susana Beltrán, profes-
sora de dret internacional públic i relacions internaci-
onals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00834/10)

Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, pro-
fessora de dret internacional públic i relacions interna-
cionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya (tram. 352-00835/10)

Proposta de compareixença d’Araceli Mangas Martín, 
professora de de dret internacional públic i relacions 
internacionals de la Universitat Complutense de Ma-
drid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00839/10)

Proposta de compareixença de Martín Ortega Carce-
lén, professor de de dret internacional públic i relaci-
ons internacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya (tram. 352-00840/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Remiro Bro-
tons, catedràtic de dret internacional de la Universitat 
Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya (tram. 352-00841/10)

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, 
degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya (tram. 352-00794/10)

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya (tram. 352-00798/10)

Proposta de compareixença de Montserrat Nebre-
ra, professora de ciències jurídiques i polítiques de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya (tram. 
352-00832/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ho-
ritzó Europa amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya (tram. 352-00849/10)
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Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes
sions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 56776; 56861).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.02.2014.

Projecte de llei del protectorat de les funda
cions i de verificació de l’activitat de les as
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Retirada de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista

Retirada en la sessió núm. 27 del Ple del Parlament, 
tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 04.03.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.

Projecte de llei pel qual es modifiquen di
verses lleis en matèria audiovisual i de pu
blicitat institucional per a afavorir la trans
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Text presentat
Reg. 56431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional 
per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sec-
tor de la comunicació, i s’autoritza l’esmentat conseller 
perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, l’11 de febrer de 2014.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat

Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per afavorir la transparència  
i la sostenibilitat del sector de la comunicació

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva sobre l’organització 
de la prestació del servei de comunicació audiovisual 
de la seva titularitat (art. 146) i de manera més general, 
sobre l’organització de la seva Administració, és a dir, 
l’estructura i la regulació dels òrgans i directius pú-
blics, el funcionament i l’articulació territorial i també 
les diverses modalitats organitzatives i instrumentals 
per a l’actuació administrativa (art. 150).

Dins d’aquest marc estatutari, l’actuació de la Gene-
ralitat en el sector de la comunicació es regeix fona-
mentalment per allò que estableixen la Llei 22/2005, 
del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya, la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la 
qual es regula la publicitat institucional.
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Aquest marc normatiu requereix, tanmateix, una re-
visió com a conseqüència de diverses circumstàncies, 
relacionades principalment amb la transparència i la 
sostenibilitat dels mitjans de comunicació, tenint en 
compte tant les exigències de la societat com les de-
rivades de l’actual conjuntura econòmica. En primer 
lloc, cal tenir present la voluntat del Govern de refor-
çar els mitjans de comunicació públics i les funcions 
que tenen reservades impulsant-ne la plena desgover-
namentalització, llur simplificació administrativa i 
la posada en marxa de mecanismes de transparència 
que en millorin la seva gestió i competitivitat. Amb 
aquesta finalitat, cal reforçar la plena autonomia de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respec-
te del poder executiu, per garantir la seva independèn-
cia, neutralitat i objectivitat, tot impulsant un procés 
de desgovernamentalització que ha de fer possible que 
els mitjans de comunicació de la Corporació mantin-
guin el seu perfil de garants del pluralisme polític i 
social. Amb aquest mateix objectiu d’independència, 
neutralitat i objectivitat, cal impulsar la transparència 
en la contractació de productes externs per part de la 
Corporació, en particular en el que fa referència a la 
compra, el desenvolupament, la producció o la copro-
ducció de programes audiovisuals, de forma tal que 
pugui facilitar la competitivitat i la posada en valor del 
sector audiovisual en el seu conjunt.

En la mateixa línia, cal impulsar la simplificació i la 
racionalització de l’estructura, l’organització i el funci-
onament dels diversos agents públics de l’àmbit audio-
visual de Catalunya, donant així continuïtat al procés 
iniciat amb la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual. En 
aquest sentit, s’ha volgut preservar el caràcter executiu 
de la presidència del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, per tal d’agilitzar el funcionament d’ambdues 
institucions sense perjudici de la seva diferent natura-
lesa jurídica, tot concentrant en aquest òrgan la gestió 
ordinària de la respectiva institució i mantenint, alho-
ra, les funcions dels òrgans col·legiats en aquells supò-
sits en què la seva intervenció és preceptiva. A aquests 
efectes, el caràcter exclusiu i incompatible amb qual-
sevol altra activitat professional, que fins ara caracte-
ritzava la condició de membre, tant en el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya com en el Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, queda restringit a les persones titulars de les 
presidències respectives d’ambdós organismes. Per als 
restants consellers i conselleres s’estableix un règim 
de dedicació parcial i no remunerada, sense perjudici 
de les dietes que els puguin correspondre. D’aquesta 
regla general s’exceptuen únicament aquells consellers 
o conselleres per als quals es determini l’aplicació del 
règim de dedicació i incompatibilitats establert per a la 
presidència, en funció de les necessitats d’interès pú-
blic de cadascuna de les esmentades institucions, per 
acord de l’òrgan plenari respectiu. Al marge de la mi-

llora en la gestió, l’adopció d’aquesta mesura comporta 
indubtablement una reducció de la despesa d’ambdues 
institucions, en establir com a regla general el caràc-
ter no remunerat del càrrec de membre del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En 
qualsevol cas, i amb independència del règim de de-
dicació, s’estableix un règim específic per a prevenir 
conflictes d’interessos tant en el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya com en la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

D’altra banda, cal afavorir la sostenibilitat del sector 
de la comunicació com a conseqüència de l’impacte 
que hi ha tingut la crisi econòmica, prenent en consi-
deració tant el context econòmic en què es troba im-
mers actualment –en particular, en el que fa als ope-
radors de proximitat– com l’evolució viscuda en els 
darrers temps, caracteritzada per una tendència clara 
cap a la convergència tecnològica i la interconnexió 
dels diversos agents implicats en la provisió de contin-
guts audiovisuals.

Això comporta, en primer lloc, optimitzar el marc de 
col·laboració entre els agents audiovisuals en el terreny 
de la producció sindicada, sobretot en el camp de la 
comunicació audiovisual de proximitat. En segon lloc, 
és cabdal millorar les actuacions de policia o d’inter-
venció que efectuen les administracions públiques per 
a la salvaguarda de l’espai català de comunicació au-
diovisual i garantir la transparència de l’actuació dels 
gestors públics, mitjançant l’adopció de mecanismes 
que millorin el seu control. La prestació de serveis de 
comunicació audiovisual sense disposar de títol habili-
tant distorsiona el mercat i constitueix una competèn-
cia deslleial per als prestadors titulars de llicència que, 
a diferència dels clandestins, estan sotmesos a reque-
riments tècnics de continguts, de política lingüística 
i al pagament de taxes, com a obligacions imposades 
per la normativa d’aplicació i pel propi títol habilitant.

L’eficàcia d’aquestes actuacions administratives re-
quereix, tanmateix, fixar amb claredat les condicions a 
les quals es subjecta la prestació del servei de comuni-
cació audiovisual. Amb aquesta finalitat, el règim ju-
rídic del referit servei s’adapta a les previsions de l’Es-
tatut d’Autonomia i de la normativa bàsica de l’Estat 
i s’actualitzen diverses disposicions referents a l’obli-
gació de difusió d’obres audiovisuals europees i a la 
protecció de la infància i la joventut, així com al règim 
sancionador corresponent.

Un últim aspecte relacionat amb la sostenibilitat dels 
mitjans de comunicació és la inexistència d’un paràme-
tre objectiu que permeti garantir la inserció de publici-
tat en els mitjans de proximitat, que estan entre els més 
afectats per la crisi publicitària i estructural del sec-
tor. Actualment l’article 7 de la Llei 18/2000 estableix 
que la inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió 
del mitjà corresponent, amb una consideració especial 
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per als mitjans de proximitat. Tanmateix no es deter-
mina cap obligació, ni cap paràmetre objectiu que per-
meti a les administracions públiques comptar amb una 
pauta d’actuació precisa, i als mitjans afectats conèixer 
aquesta pauta d’actuació amb caràcter general. Amb 
aquesta finalitat, la llei substitueix el concepte jurídic 
indeterminat de «consideració especial» per un criteri 
objectiu susceptible de control que, a més d’afavorir la 
transparència, fomentarà la proximitat i el pluralisme 
dels mitjans de difusió i que pot afavorir la viabilitat 
econòmica d’alguns d’aquests mitjans.

Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat 
d’aquesta llei, que introdueix diverses modificacions 
en els textos de les lleis vigents en matèria de comuni-
cació que afecten els aspectes materials i organitzatius 
als quals s’ha fet referència. Aquestes modificacions, 
sense introduir un canvi conceptual ni substancial de 
la regulació establerta en aquest àmbit, faran possible, 
no obstant, millorar-ne la governança i l’eficiència, en 
el sentit d’incrementar-ne la sostenibilitat des del punt 
de vista econòmic i també la transparència en el funci-
onament general del sistema.

El text consta de vint-i– cinc articles, i s’estructura en 
quatre capítols (corresponent cadascun d’ells a cadas-
cuna de les lleis que els modifiquen) dues disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i una disposi-
ció final.

El Capítol I conté les modificacions de la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de 
Catalunya. La primera d’aquestes modificacions afec-
ta la definició de «producció pròpia» de la lletra c) de 
l’article 1, en el sentit d’incloure-hi la possibilitat de 
difusió conjunta d’uns mateixos continguts sense que 
això sigui considerat emissió en cadena, la qual cosa 
obre la porta a la sindicació de continguts. També en 
matèria de continguts, es preveu una reserva del 30% 
del catàleg dels prestadors de serveis de televisió sota 
demanda per a obres europees, la meitat del qual ha 
de ser en català. D’altra banda, s’adapta a la normativa 
bàsica de l’Estat el règim de les llicències amb la mo-
dificació de l’article 55 en el sentit d’ampliar el termini 
de les llicències a quinze anys, preveure’n la pròrroga 
automàtica com a supòsit general i establir-ne les ex-
cepcions, d’acord amb les previsions de la Llei 7/2010, 
de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. 
En la mateixa línia, s’ha derogat l’article 56, relatiu a 
la intransmissibilitat de les llicències. D’altra banda, i 
també amb l’objectiu de l’adaptació a la normativa bà-
sica, s’han introduït diverses modificacions referents a 
les franges d’emissió i els continguts. Pel que fa a les 
franges horàries, s’afegeix a la restricció ja vigent per 
a l’emissió de continguts que puguin afectar el desen-
volupament físic, mental o moral dels menors (limita-
da a la franja entre les 22 i les 6 hores) l’establiment de 
tres franges considerades de protecció especial, en les 
quals no es poden emetre continguts qualificats de re-
comanats per a més grans de 13 anys, entre les 8 i les 

9 hores i entre les 17 i les 20 hores, els dies laborables, 
i entre les 9 i les 12 hores els dissabtes, diumenges i 
festius. Així mateix, es modifica l’article 109, referent 
a publicitat institucional, per adaptar-ne el contingut 
al principi rector establert a l’article 43.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, en virtut del qual els po-
ders públics han de procurar que les campanyes ins-
titucionals que s’organitzen en ocasió dels processos 
electorals tinguin com a finalitat la de promoure la 
participació ciutadana.

Completen aquest capítol diverses disposicions que 
venen a fer més efectives les tasques d’inspecció dels 
òrgans competents en relació amb les possibles infrac-
cions de la llei, i de manera singular, les emissions de 
ràdio i televisió sense títol habilitant. En aquest sentit, 
s’han ampliat els mitjans de la inspecció i s’ha esta-
blert una regulació més completa de la col·laboració de 
tercers en les tasques d’inspecció i de la cooperació en 
aquest àmbit entre el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya i l’Administració de la Generalitat.

El Capítol II conté la modificació de la Llei 4/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, que afecta als articles que regulen l’estatut del 
president i dels membres del Consell, per tal d’establir 
una distinció entre uns consellers en règim de dedica-
ció exclusiva, amb el mateix règim de dedicació que el 
president i uns consellers i conselleres en règim de de-
dicació a temps parcial i no remunerat, sense perjudici 
de les dietes que corresponguin.

El Capítol III estableix la modificació de les disposi-
cions de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fan refe-
rència a la naturalesa d’aquesta entitat, al seu règim de 
contractació i a l’estatut dels seus membres. Pel que 
fa a la naturalesa de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, se’n reforça la seva independèn-
cia respecte del Govern en definir-se com a entitat de 
dret públic, amb personalitat jurídica i plena capaci-
tat d’obrar, que actua amb plena autonomia funcional. 
El règim de contractació es modifica amb la prohibi-
ció de les anomenades «clàusules de confidencialitat» 
o altres mesures que tinguin per objecte restringir o 
impedir la difusió de les dades relatives a la convoca-
tòria de les licitacions o al resultat del procediment en 
aquells contractes que subscrigui la Corporació i que 
tinguin per objecte la compra, el desenvolupament, 
la producció o la coproducció de programes audiovi-
suals. I finalment, s’ha modificat l’estatut dels conse-
llers i conselleres en el sentit de restringir el règim de 
dedicació exclusiva, que en l’actualitat s’aplica a tots 
els membres, a la persona titular de la presidència i a 
aquells membres que se’ls reconegui un règim de de-
dicació exclusiva.

Finalment, el Capítol IV introdueix diverses modi-
ficacions en la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per 
la qual es regula la Publicitat Institucional. En aquest 
sentit, i en primer lloc, s’actualitza el règim de contra-
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ctació de la creació publicitària per ajustar-lo a l’actu-
al normativa sobre contractes del sector públic. I en 
segon lloc, s’introdueixen modificacions als principis 
rectors, tant pel que fa al seu contingut com a la seva 
difusió, amb la idea, sobretot, de regular la publicitat 
institucional en la incentivació de la participació ciuta-
dana en processos electorals o de consulta, i de poten-
ciar els mitjans de comunicació de proximitat.

Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya; de la Llei 18/2000, de 29 
de desembre, per la qual es regula la Publicitat Insti-
tucional; de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la Comunicació Audiovisual de Catalunya i de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat d’afavorir la 
transparència en el funcionament dels mitjans públics 
de comunicació i la sostenibilitat del sector de la co-
municació a Catalunya.

Capítol I. Modificació de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya

Article 2. Modificació de l’article 1 de la Llei 
22/2005

Es modifica la lletra c) de l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

«c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals 
en què la iniciativa i la responsabilitat de l’enregistra-
ment, o bé la propietat o els drets d’explotació, corres-
ponen al prestador de serveis de comunicació audiovi-
sual que els difon de manera exclusiva o conjuntament 
amb d’altres prestadors de serveis de comunicació au-
diovisual. En tot cas, aquesta difusió conjunta no es 
considera emissió en cadena.»

Article 3. Modificació de l’article 37  
de la Llei 22/2005

S’afegeix un nou paràgraf 4 a l’article 37 de la Llei 
22/2005, amb el text següent

«Els prestadors de serveis de televisió sota demanda 
han de reservar a l’emissió d’obres europees el 30% 
del seu catàleg. S’ha de garantir que, com a mínim, la 
meitat d’aquesta reserva sigui en català».

Article 4. Modificacions de l’article 55  
de la Llei 22/2005

Modificacions de l’article 55 de la Llei 22/2005

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

«1. La durada de la llicència per prestar serveis de co-
municació audiovisual és de quinze anys».

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 55 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

«2. Les successives renovacions de les llicències són 
automàtiques, i pel mateix termini estipulat inicial-
ment per al seu gaudi, en els termes que determini la 
legislació bàsica estatal».

3. Es dóna a l’apartat 3 la redacció següent: 

«3. Excepcionalment, la renovació automàtica de la 
llicència no tindrà lloc, i caldrà portar-ne a terme l’ad-
judicació en règim de lliure concurrència en el supòsit 
que concorrin els requisits següents: 

a) Que l’espectre radioelèctric s’hagi exhaurit

b) Que existeixi un tercer o tercers que pretengui la 
concessió de la llicència i ho hagi comunicat al Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya amb un termini 
d’antelació d’almenys 24 mesos respecte de la data de 
venciment de la llicència actualment vigent.» 

4. Es dóna a l’apartat 4 el redactat següent: 

«4. La persona o persones interessades en una llicèn-
cia en els casos previstos en l’apartat 3 d’aquest article 
han de complir els mateixos requisits que es van tenir 
en compte per a l’obtenció de la llicència per part de 
l’adjudicatari o adjudicataris» 

Article 5. Modificació de l’article 81  
de la Llei 22/2005

Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 22/2005 
amb l’addició del text següent: 

«Així mateix, s’estableixen tres franges horàries con-
siderades de protecció reforçada: entre les 8 i les 9 ho-
res i entre les 17 i les 20 hores, en el cas de dies labo-
rables, i entre les 9 i les 12 hores dissabtes, diumenges 
i festius. Els continguts qualificats de recomanats per 
a més grans de 13 anys s’han d’emetre fora d’aquestes 
franges horàries, i al llarg de l’emissió del programa 
que els inclou s’ha de mantenir l’indicatiu visual de la 
seva qualificació per edats.»

Article 6. Modificació de l’article 109.2  
de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra d) de l’article 109.2 de la Llei 
22/2005, que queda redactat de la manera següent: 

«d) Les administracions de Catalunya, durant els pe-
ríodes electorals, únicament poden fer campanyes de 
caràcter institucional destinades a promoure la partici-
pació ciutadana i a informar els ciutadans sobre la da-
ta en què han de tenir lloc les eleccions, el referèndum 
o la consulta, el procediment per a votar i els requisits 
i els tràmits del vot per correu. Aquestes campanyes 
en cap cas no poden suggerir, directament o indirecta-
ment, opcions de vot.»
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Article 7. Modificació de l’article 128  
de la Llei 22/2005

1. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 
22/2005, que passa a ser l’apartat 2, amb el text següent: 

«2. L’òrgan de l’Administració de la Generalitat com-
petent en matèria de comunicació audiovisual exer-
ceix activitats d’inspecció en matèria de comunicació 
audiovisual, incloses les emissions no emparades per 
cap títol habilitant, amb exclusió de les funcions ins-
pectores que són competència del Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, per a la qual cosa pot compro-
var, verificar, investigar i inspeccionar els fets, actes, 
elements, activitats, estimacions i demés circumstàn-
cies relacionades amb la comissió dels presumptes il-
lícits administratius en matèria de comunicació audio-
visual.»

2. L’apartat 2 de l’article 128 de la Llei 22/2005 passa a 
ser l’apartat 3, que resta redactat de la manera següent: 

«3. L’accés a les dependències, les instal·lacions i els 
dispositius tècnics, i també a les dades, els registres o 
els documents continguts en suport de caràcter físic o 
electrònic, si és necessari d’acord amb el que establei-
xen els apartats 1 i 2, l’han de dur a terme funcionaris 
públics al quals se’ls reconeix la condició d’autoritat.»

3. L’apartat 3 de l’article 128 de la Llei 22/2005 passa 
a ser l’apartat 4.

4. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 
22/2005, que passa a ser l’apartat 5, amb el text següent: 

«5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat en ma-
tèria de comunicació audiovisual s’han de facilitar, de 
forma recíproca, la informació que sigui requerida so-
bre les activitats d’inspecció que duguin a terme en el 
marc de les respectives competències.»

Article 8. Addició de l’article 128 bis  
a la Llei 22/2005

S’afegeix l’article 128 bis a la Llei 22/2005, amb el text 
següent: 

«Article 128 bis. Col·laboració de tercers en les funci-
ons inspectores i altres actes d’investigació

1. Els òrgans amb funcions inspectores poden recavar 
informació de les persones físiques o jurídiques que 
siguin identificades en les investigacions relatives a la 
prestació de serveis de comunicació audiovisual sense 
disposar del títol habilitant, amb independència del seu 
grau de participació o vinculació en aquests serveis.

2. Les persones físiques o jurídiques que siguin reque-
rides en relació amb els serveis de comunicació audio-
visual que es presten sense disposar del títol habilitant 
han de facilitar la informació i la documentació que 
sigui demandada pels òrgans amb funcions inspecto-
res en l’exercici de les seves competències. La comuni-

cació de les dades de caràcter personal que contingui 
la documentació no requerirà el consentiment de les 
persones afectades.

3. Les persones físiques o jurídiques que coneguin 
o estiguin en disposició de conèixer la identitat dels 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
que no disposen de títol habilitant, tenen l’obligació 
d’identificar de forma veraç el responsable de la pres-
tació d’aquests serveis o de facilitar la informació que 
estigui al seu abast sobre els serveis il·legals.

4. El personal amb funcions inspectores pot obtenir 
còpia o reproduir la documentació a què fa referència 
l’apartat 2, per incorporar-la a les diligències d’investi-
gació que estigui duent a terme.

5. La documentació i les dades obtingudes pels òrgans 
competents en l’exercici de llurs funcions inspectores 
i de control tenen caràcter reservat i únicament es po-
den utilitzar per a la finalitat de l’actuació inspectora 
en el marc del procediment legalment establert.

6. Les persones que sigui requerides o els seus repre-
sentants legals han de comparèixer a les dependències 
administratives dels òrgans amb funcions inspectores 
per manifestar o per aportar la documentació a què 
fa referència l’apartat 2. Les citacions han d’indicar 
el lloc, la data, l’hora i l’objecte de la compareixen-
ça i han d’evitar pertorbar, tant com sigui possible, les 
obligacions laborals i professionals de les persones ci-
tades, que poden comparèixer acompanyades del per-
sonal d’assessorament que considerin pertinent.»

Article 9. Modificació de l’article 130  
de la Llei 22/2005

S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 1 de l’article 
130 de la Llei 22/2005, amb el text següent: 

«Es considerarà responsable de la infracció consistent 
en prestar serveis de comunicació audiovisual sense 
disposar de títol habilitant la persona física o jurídica 
en la qual concorrin les circumstàncies següents: 

a) La participació en l’activitat infractora inferida a 
partir de les actuacions de control o d’inspecció efec-
tuades per l’òrgan competent.

b) La participació necessària o transcendent sense la 
qual els serveis de comunicació audiovisual il•legals 
no es podrien prestar en les mateixes condicions 
d’emissió.

c) L’acció o omissió que impedeixi, en la realització 
de la funció inspectora, la identificació de qui exerceix 
la direcció editorial dels serveis en els quals participa, 
havent estat requerida a l’efecte.»

Article 10. Modificació de l’article 132  
de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra c) de l’article 132, que resta redac-
tada de la manera següent: 
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«c) L’incompliment dels deures imposats d’acord amb 
aquesta llei amb relació a la protecció de la infància 
i la joventut, tant per part dels prestadors de serveis 
de comunicació audiovisual com dels distribuïdors de 
serveis de comunicació audiovisual, per a la distribu-
ció de programes de ràdio i televisió, llevat que la con-
ducta es tipifiqui com a greu d’acord amb la lletra b) de 
l’article 133 d’aquesta Llei».

Article 11. Modificació de l’article 133  
de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra b) de l’article 133, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«b) L’incompliment dels deures imposats d’acord amb 
aquesta llei amb relació a les condicions d’emissió de 
continguts qualificats de recomanats per a més grans 
de 13 anys.»

Article 12. Modificació de l’article 134  
de la Llei 22/2005 

S’afegeixen a l’article 134 de la Llei 22/2005 les lletres 
d), e) i f), que resten redactades de la manera següent: 

«d) L’omissió del deure d’atendre els requeriments 
efectuats per l’òrgan competent de l’Administració de 
la Generalitat en exercici de les seves funcions.

e) L’omissió dels deures de senyalització que hagi esta-
blert el Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord 
amb aquesta llei.

f) L’incompliment de la resta de deures i obligacions 
que estableix aquesta Llei que no estiguin tipificats 
com a infraccions greus o molt greus.»

Article 13. Modificació de l’article 139  
de la Llei 22/2005

Es modifica l’apartat 3 de l’article 139 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

«3. Els fets constatats en les actes esteses per funcio-
naris públics que tinguin la condició d’autoritat, en els 
termes establerts per l’article 128.3 i 130.2, gaudeixen 
de la presumpció de veracitat i tenen valor probatori, 
sens perjudici de les proves que les persones interes-
sades poden aportar en defensa de llurs drets i inte-
ressos.»

Capítol II. Modificació de la Llei 2/2000,  
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual  
de Catalunya

Article 14. Modificació de l’article 5  
de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 5 de la Llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 5. Estatut personal de la persona titular de la 
presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

1. La persona titular de la presidència del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya té dedicació exclusiva, ac-
tua amb plena independència i neutralitat i no està sot-
mès a cap instrucció o indicació en l’exercici de les 
seves funcions.

2. La durada del mandat de la persona titular de la pre-
sidència del Consell és de sis anys, i en cap cas no és 
renovable.

3. En cas de vacant sobrevinguda de la persona titular 
de la presidència del Consell, s’ha de nomenar una al-
tra persona d’acord amb el procediment que estableix 
l’article 4.4.

4. La persona titular de la presidència del Consell té la 
condició d’alt càrrec de relleu institucional especial, 
exerceix les seves funcions amb caràcter remunerat i 
està subjecta al règim d’incompatibilitats aplicable als 
alts càrrecs de la Generalitat.

5. La titularitat de la presidència del Consell és incom-
patible amb la condició de membre del Parlament o 
del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elec-
ció o designació polítiques, amb el desenvolupament 
d’activitats en les administracions públiques, amb 
l’exercici de funcions de direcció o executives en par-
tits polítics, organitzacions sindicals o empresarials i 
amb el desenvolupament d’activitats professionals de 
qualsevol mena, amb l’única excepció de la docència 
en l’àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si 
no es presta en règim de dedicació exclusiva.

6. La persona titular de la presidència del Consell no 
pot tenir directament ni indirectament interessos en 
empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de prem-
sa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions 
o d’Internet.

7. La persona titular de la presidència del Consell ha de 
presentar una declaració conforme no exerceix activi-
tats professionals, mercantils o industrials que puguin 
ésser causa d’incompatibilitat o conflicte d’interessos 
segons el que disposa aquest article, i així mateix, una 
declaració de béns patrimonials, en la qual s’han de 
detallar tots els béns, els drets i les obligacions de què 
és titular. A aquestes declaracions ha d’adjuntar còpia 
de la darrera declaració de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques que ha presentat a l’Administra-
ció tributària. Aquestes declaracions, juntament amb 
la documentació que es consideri oportuna, s’han de 
presentar en el termini de tres mesos a comptar de la 
data de presa de possessió i novament en el termini 
de tres mesos a comptar de la data de cessament, Les 
declaracions i la documentació que s’hi adjunti, s’han 
d’inscriure i han de constar en el registre propi del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

8. Si durant l’exercici del seu càrrec, la persona titular 
de la presidència del Consell incorre de forma sobre-
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vinguda en una de les causes d’incompatibilitat o con-
flicte d’interessos esmentades als paràgrafs anteriors, 
ha d’adoptar les mesures necessàries per posar-hi fi en 
el termini de tres mesos des del moment que es produ-
eix la causa d’incompatibilitat o conflicte d’interessos 
o des de que en té coneixement.

Article 15. Modificació de l’article 6  
de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 6 de la Llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 6. Estatut personal dels membres del Consell

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya actuen amb plena independència i neutralitat, no 
estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exerci-
ci de llurs funcions i tenen la condició d’alts càrrecs de 
relleu institucional especial.

2. Els membres del Consell no han d’utilitzar aquesta 
condició ni fer ús de la informació de què disposin en 
l’exercici del seu càrrec en benefici propi o de tercers. 
En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’intervenir en els 
acords o decisions en els quals pugui existir un con-
flicte d’interessos.

3. La durada del mandat dels membres del Consell és de 
sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any s’ha 
de fer la renovació parcial de la meitat dels consellers.

4. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un 
conseller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per 
a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 4.3. Els consellers que ocupin una vacant quan 
s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden op-
tar, excepcionalment i per una única vegada, a la reno-
vació del mandat.

5. Els membres del Consell poden exercir les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva, amb caràc-
ter remunerat, o de dedicació parcial, amb caràcter 
gratuït sense perjudici de les dietes que corresponguin. 
El Consell estableix, per acord dels seus membres, el 
règim de dedicació que correspongui a cadascun dels 
consellers i conselleres.

6. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva estan sub-
jectes al mateix règim d’incompatibilitats i conflicte 
d’interessos establert per a la persona titular de la pre-
sidència del Consell.

7. La condició de membre del Consell en règim de de-
dicació parcial és incompatible amb el desenvolupa-
ment de càrrecs públics o de designació política.

8. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial no poden te-
nir, individualment o juntament amb llurs cònjuges, 
convivents, d’acord amb la normativa d’unions esta-
bles de parella, o altres familiars fins a segon grau 
de consanguinitat o afinitat, la titularitat de partici-

pacions que representin un percentatge igual o supe-
rior al 10% del capital d’empreses de l’àmbit de la 
comunicació audiovisual, del cinema, de vídeo, de 
premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomuni-
cacions o d’internet. No poden exercir el càrrec d’ad-
ministrador en cap empresa dels àmbits esmentats, ni 
ocupar-hi cap lloc de treball que exerciti poders in-
herents a la titularitat de l’empresa i relatius als seus 
objectius generals, ni tampoc pertànyer als òrgans de 
govern d’entitats sense ànim de lucre del sector de la 
comunicació.

9. Si una persona membre del Consell en règim de de-
dicació parcial es troba en algun dels supòsits d’in-
compatibilitat o conflicte d’interessos previstos per 
aquest article, disposa de tres mesos per adequar la se-
va situació.

10. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial han de comu-
nicar a la persona titular de la presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells com 
llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la normativa 
d’unions estables de parella– o altres familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, tinguin en el 
capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’internet, així com els càrrecs o funcions 
que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de pri-
mer o de segon grau que no formen part de la unitat 
familiar, serà necessari el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

Aquesta comunicació i la documentació que s’hi ad-
junti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre 
propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures 
pertinents per salvaguardar els interessos generals que 
té encomanats quan li sigui comunicat per part d’algun 
membre del consell una situació de conflicte d’interessos 
o bé quan en tingui coneixement d’ofici. Aquestes mesu-
res, que poden comportar la proposta de cessament en la 
condició de membre del Consell, s’han d’adoptar a través 
del procediment que estableixi el Consell, que ha de ser 
públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’audièn-
cia prèvia de la persona interessada.»

Capítol III. Modificació de la Llei 11/2007,  
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Article 16. Modificació de l’article 3  
de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 3 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 
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«Article 3. Naturalesa

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és 
una entitat de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, que actua amb ple-
na autonomia funcional, en els termes establerts per 
aquesta llei i per la Llei 22/2005.»

Article 17. Modificació de l’article 4  
de la Llei 11/2007 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 
11/2007, que resta redactat de la manera següent: 

«1. L’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals s’ha d’ajustar a les normes de dret privat, 
llevat dels supòsits en què la llei determini l’aplicació 
del dret públic.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 11/2007, 
amb l’addició del text següent: 

«En aquells contractes que subscrigui la Corporació 
i que tinguin per objecte la compra, el desenvolupa-
ment, la producció o la coproducció de programes au-
diovisuals es prohibeix la inclusió de clàusules de con-
fidencialitat o altres mesures que tinguin per objecte 
restringir o impedir la difusió de les dades relatives a 
la convocatòria de les licitacions o al resultat del pro-
cediment.»

Article 18. Modificació de l’article 8  
de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 8 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 8. Estatut personal i durada del mandat de la 
persona titular de la presidència del Consell de Govern 

1.La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals té dedicació a temps complet al càrrec, actua 
amb plena independència i neutralitat i no està sotmès 
a cap instrucció o indicació en l’exercici de les seves 
funcions.

2. El mandat de la persona titular de la presidència del 
Consell de Govern té una durada de sis anys i en cap 
cas no pot ésser renovat.

3. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern pot ésser separada del càrrec pel Ple del Par-
lament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del 
Consell de Govern acordada per dos terços dels seus 
membres, amb la consideració prèvia de la comissió 
de control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Si en una primera votació no 
s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o 
presidenta del Consell de Govern és separat del càrrec 
per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha 
de fer en les mateixes sessions del Consell de Govern i 
del Ple del Parlament, respectivament.

4. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern té la condició d’alt càrrec de relleu institucio-
nal especial, exerceix les seves funcions amb caràcter 
remunerat i està subjecta al règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

5. La titularitat de la presidència del Consell de Go-
vern és incompatible amb la condició de membre del 
Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol 
càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el des-
envolupament d’activitats en les administracions pú-
bliques, amb l’exercici de funcions de direcció o exe-
cutives en partits polítics, organitzacions sindicals o 
empresarials i amb el desenvolupament d’activitats 
professionals de qualsevol mena, amb l’única excepció 
de la docència en l’àmbit dels ensenyaments superior 
o universitari, si no es presta en règim de dedicació 
exclusiva.

6. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern no pot tenir directament ni indirectament inte-
ressos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’Internet, ni en qualsevol mena d’entitat 
relacionada amb el subministrament o la dotació de 
material o de programes a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni 
amb cap mena de prestació de serveis o de relació la-
boral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en 
llurs empreses filials.»

7. Si la persona titular de la presidència del Consell de 
Govern es troba en algun dels supòsits d’incompatibi-
litat o conflicte d’interessos previstos per aquest arti-
cle, disposa de tres mesos per adequar la seva situació 
al que estableix la llei.

Article 19. Modificació de l’article 9  
de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 9 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 9. Estatut personal dels membres del Consell 
de Govern 

1. Els membres del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals actuen amb ple-
na independència i neutralitat, no estan sotmesos a cap 
instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions i 
tenen la condició d’alts càrrecs de relleu institucional 
especial.

2. Els membres del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals no han d’utilit-
zar aquesta condició ni fer ús de la informació de què 
disposin en l’exercici del seu càrrec en benefici propi 
o de tercers. En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’inter-
venir en els acords o decisions en els quals pugui exis-
tir un conflicte d’interessos.

3. Els membres del Consell de Govern poden exercir 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, 
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amb caràcter remunerat, o de dedicació parcial, amb 
caràcter gratuït sense perjudici de les dietes que cor-
responguin. El Consell de Govern estableix, per acord 
dels seus membres, el règim de dedicació que corres-
pongui a cadascun dels consellers i conselleres.

4. Els membres del Consell de Govern que exercei-
xen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva 
estan subjectes al mateix règim d’incompatibilitats i 
conflicte d’interessos establert per a la persona titular 
de la presidència del Consell.

5. Els membres del Consell de Govern que exerceixen 
les seves funcions en règim de dedicació parcial no po-
den tenir, individualment o juntament amb llurs còn-
juges, convivents, d’acord amb la normativa d’unions 
estables de parella, o altres familiars fins a segon grau 
de consanguinitat o afinitat, la titularitat de participa-
cions que representin un percentatge igual o superior 
al 10% del capital d’empreses de l’àmbit de la comuni-
cació audiovisual, del cinema, de vídeo, de premsa, de 
publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’in-
ternet. No poden tampoc exercir el càrrec d’adminis-
trador en cap empresa dels àmbits esmentats, ni ocu-
par-hi cap lloc de treball que exerciti poders inherents 
a la titularitat de l’empresa i relatius als seus objectius 
generals, ni tampoc pertànyer als òrgans de govern 
d’entitats sense ànim de lucre del sector de la comuni-
cació. La condició de membre del Consell de Govern 
en règim de dedicació parcial és incompatible amb el 
desenvolupament de funcions directives i en general, 
la prestació de serveis amb caràcter laboral o mercan-
til als òrgans de direcció i gestió de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i de llurs empreses fi-
lials.

Si un membre es troba en alguna de les incompatibi-
litats especificades per aquest apartat, disposa de tres 
mesos per a adequar la seva situació al que estableix 
aquesta Llei.

6. Els membres del Consell de Govern que exerceixen 
les seves funcions en règim de dedicació parcial han 
de comunicar a la persona titular de la Presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells com 
llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la normativa 
d’unions estables de parella– o altres familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, tinguin en el 
capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’internet, així com els càrrecs o funcions 
que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de pri-
mer o de segon grau que no formen part de la unitat 
familiar, serà necessari el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

La presidència del Consell de Govern adoptarà les 
mesures pertinents per salvaguardar els interessos ge-

nerals que té encomanats quan li sigui comunicat per 
part d’algun membre del consell una situació de con-
flicte d’interessos o bé quan en tingui coneixement 
d’ofici. Aquestes mesures, que poden comportar la 
proposta de cessament en la condició de membre del 
Consell de Govern, s’han d’adoptar a través del proce-
diment que s’estableixi a aquest efecte, que ha de ser 
públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’audi-
ència prèvia de la persona interessada.

Article 20. Modificació de l’article 10  
de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 10 de la Llei 11/2007, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 10. Durada del mandat dels membres del 
Consell de Govern

1. El mandat dels membres del Consell de Govern té 
una durada de sis anys. Els dits membres no poden 
renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec 
dins els sis mesos anteriors al finiment del mandat, ex-
cepte el president o presidenta, que no el pot renovar 
en cap cas.

2. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels mem-
bres del Consell de Govern. El president o presidenta 
s’ha de renovar cada sis anys, coincidint amb el fini-
ment del mandat.

3. En el cas de vacant d’un membre del Consell de 
Govern sobrevinguda abans de dotze mesos del fini-
ment del mandat, s’ha de nomenar un nou membre, de 
conformitat amb el que estableix l’article 7. El mandat 
d’aquest nou membre fineix en la data en què hauria 
finit el mandat del membre que substitueix.

4. Els membres del Consell de Govern cessen quan fi-
neix llur mandat, però continuen exercint les funcions 
que els corresponen fins a la presa de possessió dels 
nous consellers.

5. Els membres del Consell de Govern cessen per re-
núncia o traspàs, per incapacitat permanent per a 
l’exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevingu-
da, per inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics 
o per condemna ferma per delicte dolós, sens perjudici 
del que estableix la Llei 14/2005, del 27 de desembre, 
sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la 
designació de les autoritats i els càrrecs de designa-
ció parlamentària i sobre els criteris i els procediments 
per a avaluar-ne la idoneïtat.»

Article 21. Modificació de l’article 11  
de la Llei 11/2007

Es dóna nova redacció a la lletra c) de l’article 11, amb 
el text següent

«c) Determinar el règim de dedicació al qual s’ha de 
subjectar cadascuna de les persones membres, segons 
el que disposa l’article 9.3 d’aquesta llei i tenint en 
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compte les necessitats d’interès públic de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals».

Capítol IV. Modificació de la Llei 18/2000,  
de 29 de desembre, per la qual es regula  
la Publicitat Institucional

Article 22. Modificacions de l’article 4  
de la Llei 18/2000

1. Es modifica el títol de l’article 4 de la Llei 18/2000, 
que resta redactat de la manera següent: «Article 4. 
Principis rectors de les campanyes institucionals».

2. Es modifica la redacció de l’apartat c) de l’article 4 
de la Llei 18/2000, que passa a ser la següent: «c) El 
respecte als valors democràtics i els drets fonamentals 
reconeguts per l’ordenament jurídic».

Article 23. Modificació de l’article 5  
de la Llei 18/2000

Es modifica l’article 5 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

Els contractes de creació publicitària s’han d’adjudi-
car d’acord amb els principis d’igualtat i transparèn-
cia recollits en la normativa sobre contractes del sector 
públic.

Article 24. Modificació de l’article 7  
de la Llei 18/2000

Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 7. Criteris de difusió de la publicitat institu-
cional 

1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió 
del mitjà corresponent, tenint en compte, en particu-
lar, l’espai de comunicació de proximitat.

2. En la difusió de campanyes institucionals s’ha de 
procurar l’accessibilitat completa a la informació i els 
continguts de la campanya.

3. En les campanyes adreçades només a un segment de 
la població cal tenir en compte de manera destacada, 
a més de la capacitat de difusió de cada mitjà, la seva 
adaptació al públic objectiu de l’acció publicitària.

4. La distribució de la inversió pública per a campa-
nyes institucionals ha de tenir en compte el pes que 
tinguin els mitjans de comunicació de proximitat en 
el sector de la comunicació a Catalunya, la qual cosa 
es determinarà anualment per la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional a partir de la consulta 
prèvia a experts independents i de reconegut prestigi 
en el sector.»

Article 25. Modificació de l’article 8  
de la Llei 18/2000

Es modifica el paràgraf 2 de l’article 8 de la Llei 
18/2000, que resta redactat de la manera següent: 

«2. El que disposa l’apartat 1 no és aplicable a les ac-
tivitats publicitàries relacionades amb l’organització i 
el desenvolupament dels processos electorals o de con-
sulta i el foment de la participació ciutadana en ells, 
ni a les activitats publicitàries imprescindibles per a 
la salvaguarda de l’interès general per al desenvolupa-
ment correcte dels serveis públics.»

Disposicions transitòries

Primera

El nou règim aplicable als consellers i conselleres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya es fa efectiu a 
partir de la propera renovació del Consell, des del mo-
ment que els nous consellers i conselleres prenguin 
possessió del càrrec, d’acord amb l’article 7 de la Llei 
2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Segona

El nou règim aplicable a les persones membres del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals es fa efectiu a partir de la propera 
renovació del Consell de Govern de la Corporació, des 
del moment que els nous consellers i conselleres pren-
guin possessió del càrrec, d’acord amb l’article 10 de 
la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Disposició derogatòria

Queda derogat l’article 56 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor a partir del dia següent a 
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Antecedents del projecte

1. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació

2. Acord del Govern de 9.7.2013, pel qual s’aprova la me-
mòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la trans-
parència i sostenibilitat del sector de la comunicació

3. Avantprojecte de llei per a la transparència i soste-
nibilitat del sector de la comunicació (versió inicial)
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4. Memòria general relativa a l’Avantprojecte de llei 
per a la transparència i sostenibilitat del sector de la 
comunicació

5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures pro-
posades

6. Informe jurídic preliminar

7. Informe jurídic complementari a l’informe jurídic 
preliminar

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos

9. Avantprojecte de llei per a la transparència i sosteni-
bilitat del sector de la comunicació (versió 2, Consell 
Tècnic apartat II de 26.11.2013 i informació pública)

10. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc-
nic de 26.11.2013

11. Edicte de 27 de novembre de 2013, pel qual se sot-
met a informació pública l’Avantprojecte de llei per a 
la transparència i sostenibilitat del sector de la comu-
nicació (DOGC 6512, de 29.11.2013)

12. Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat instituci-
onal per afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació (versió 3)

13. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades

14. Al·legacions del Sindicat de Periodistes de Catalunya

15. Al·legacions del Comitè d’Empresa de TVC 

16. Al·legacions i propostes de l’Associació Catalana 
de Ràdio

17. Al·legacions de Josep Maria Camps i altres

18. Certificats de les Delegacions Territorials del Go-
vern en relació amb la informació pública

19. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública

20. Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

21. Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya

22. Memòria de les observacions i al·legacions presen-
tades en els tràmits d’audiència, informació pública i 
informes

23. Memòria general complementària

24. Informe jurídic final

25. Informe jurídic complementari a l’informe jurídic 
final

26. Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institu-
cional per afavorir la transparència i la sostenibilitat 
del sector de la comunicació (versió 4, aprovada en la 
sessió del Govern d’11.2.2014)

27. Certificat del secretari del Govern d’11.2.2014

28. Certificació del secretari general de la Presidència

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56959).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
3 dies hàbils (del 27.02.2014 al 03.03.2014).
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.02.2014.

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili
tat pública
Tram. 202-00033/10

Retirada de les esmenes a la totalitat presen-
tades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió 

Retirades en la sessió núm. 27 del Ple del Parlament, 
tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 04.03.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.
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Proposició de llei del protectorat de les fun
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Retirada de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Retirada en la sessió núm. 27 del Ple del Parlament, 
tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, tinguda el 26.02.2014, DSPC-P 49.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 09.07.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 04.03.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 56297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56297) 

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (tram. 202-00051/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de febrer del 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL 
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment per a elegir un membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10

Substanciació de les compareixences

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 24.02.2014, DSPC-C 348.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00841/10

Esmenes presentades
Reg. 54595 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 54595)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

De tot el text. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Cau de la Guineu 
el proper curs 2014-15 amb matrícula dels cursos de 
P3 a 5è de primària.

2. Encarregar i presentar el projecte executiu i calen-
dari d’execució de l’ampliació de la 2a fase de l’escola, 
abans del darrer trimestre d’aquest any 2014.

3. Incorporar partida econòmica suficient per executar 
les obres d’ampliació de l’escola, en el proper exercici 
pressupostari.

4. Abans d’iniciar el curs 2014-15, millorar les instal-
lacions de l’escola Cau de la Guineu per tal de superar 
les limitacions i deficiències que les actuals provoquen 
per a la tasca pedagògica i educativa en la situació vi-
gent pels infants i professionals del centre».
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Les Aimerigues, 
de Terrassa
Tram. 250-00845/10

Esmenes presentades
Reg. 54813 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54813)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Iniciar el tràmits per a la licitació del projecte de 
construcció del nou edifici de l’IES Les Aimerigues de 
Terrassa.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Traslladar el calendari de l’actuació mitjançant 
els Serveis Territorials, tant bon punt s’hagi redactat 
el projecte.»

Proposta de resolució sobre la segona fa
se de la construcció de l’Escola El Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00846/10

Esmenes presentades
Reg. 54597 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 54597)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

De tot el text. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Cau de la Guineu 
el proper curs 2014-15 amb matrícula dels cursos de 
P3 a 5è de primària.

2. Encarregar i presentar el projecte executiu i calen-
dari d’execució de l’ampliació de la 2a fase de l’escola, 
abans del darrer trimestre d’aquest any 2014.

3. Incorporar partida econòmica suficient per executar 
les obres d’ampliació de l’escola, en el proper exercici 
pressupostari.

4. Abans d’iniciar el curs 2014-15, millorar les instal-
lacions de l’escola Cau de la Guineu per tal de superar 
les limitacions i deficiències que les actuals provoquen 
per a la tasca pedagògica i educativa en la situació vi-
gent pels infants i professionals del centre».

Proposta de resolució sobre les obres d’am
pliació de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10

Esmenes presentades
Reg. 54816 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 54816)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
la data d’inici de les obres d’ampliació de l’Institut de 
Gelida i iniciar-les al primer semestre de l’any 2014».
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10

Esmenes presentades
Reg. 54518; 54563; 54814 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
54518)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

Al final del punt 2

«[...] Poveda i Gravi. Així mateix, que s’indiqui amb un 
cartell o amb un altre suport que el solar està destinat 
a la construcció de l’Institut Vallcarca.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 54563)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. A valorar durant el 2014 amb el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona la planificació i la prioritat de la in-
versió a l’IES Vallcarca a la ciutat de Barcelona.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

2. Proposar a l’Ajuntament de Barcelona la inclusió 
del solar on s’ha de construir l’IES Vallcarca en el Pla 
Buits d’aquest municipi.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54814)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Iniciar, així que la disponibilitat pressupostària del 
Govern de la Generalitat de Catalunya ho permeti, la 
planificació per a la construcció de l’IES Vallcarca a la 
ciutat de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00863/10

Esmenes presentades
Reg. 54596 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 54596)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Garantir la continuïtat de l’Escola Cau de la Guineu 
el proper curs 2014-15 amb matrícula dels cursos de 
P3 a 5è de primària.

2. Encarregar i presentar el projecte executiu i calen-
dari d’execució de l’ampliació de la 2a fase de l’escola, 
abans del darrer trimestre d’aquest any 2014.

3. Incorporar partida econòmica suficient per executar 
les obres d’ampliació de l’escola, en el proper exercici 
pressupostari.

4. Abans d’iniciar el curs 2014-15, millorar les instal-
lacions de l’escola Cau de la Guineu per tal de superar 
les limitacions i deficiències que les actuals provoquen 
per a la tasca pedagògica i educativa en la situació vi-
gent pels infants i professionals del centre».

Proposta de resolució sobre les subvenci
ons de l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIP, 25.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54809)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Fer tramesa de la informació que s’ha donat a les 
entitats durant el Plenari del Consell Nacional de Do-
nes de Catalunya el dia 9 de Novembre de 2013 a la 
comissió parlamentària d’igualtat de les persones so-
bre els criteris emprats per a resoldre la convocatòria 
de 2013.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Aprovar durant el primer semestre del 2014 les ba-
ses i la convocatòria publica de subvencions de l’ICD 
per a l’any 2014 per a entitats privades sense finalitat 
de lucre tenint en compte les disponibilitats pressupos-
tàries per l’any 2014.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Fer front els deutes de convenis i subvencions 
d’exercicis passats quan les disponibilitats econòmi-
ques ho permetin.»

Proposta de resolució sobre la prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents als Cen
tres Residencials d’Acció Educativa
Tram. 250-00869/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56605).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’ús d’expressions i conductes sexistes en 
l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 250-00881/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56617).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00965/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 55683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, José Manuel Villegas 
Pérez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

El día 18 de enero de 2012 se suspendió indefinida-
mente el servicio de urgencias nocturnas del CAP 
Guineueta del barrio de Nou Barris de Barcelona co-
mo resultado de la política de recortes de la Genera-
litat. El pasado 12 de julio de 2012 se aprobó en la 
Comisión de Salud del Parlament de Catalunya una 
Propuesta de Resolución, presentada por el subgrupo 
parlamentario de Ciutadans (C’s), que instaba al Go-
vern de la Generalitat a reabrir del servicio de urgen-
cias nocturnas del CAP de la Guineueta, con el voto 
a favor de todos los grupos parlamentarios excepto de 
Convergència i Unió.

El cierre de urgencias nocturnas de dicho CAP sig-
nifica dejar sin atención de urgencias nocturnas a 
78.000 vecinos de Barcelona, no solo del barrio de 
la Guineueta, sino también de Canyelles o de Can 
Peguera. Además, los vecinos de la zona es gente 
mayor y si necesitan asistencia urgente fuera del ho-
rario diurno la única alternativa que tienen es diri-
girse al CUAP Horta, en la calle Sant Gaudenci, o 
también al CUAP Cotxeres, ubicado en la Avenida 
Borbó, con los problemas de movilidad por los des-
plazamientos que ello conlleva debido a la falta de 
transporte eficiente que conecte con esta zona. Es-
ta situación ha provocado que los vecinos del barrio 
se hayan encerrado de forma indefinida en el Centro 
de Atención Primaria (CAP) del paseo Llucmajor en 
señal de protesta por el cierre de este servicio de ur-
gencias nocturnas.

Asimismo, la Asociación de Vecinos de la Guineueta 
denuncia que la clínica carmelitana de Horta-Guinar-
dó donde se instala el nuevo CUAP Horta es de titu-
laridad privada y que la administración deberá pagar 
un alquiler.

Por todos estos motivos, el grupo parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reabrir de forma inmediata el servicio de 
urgencias nocturnas del CAP Guineueta del barrio de 
Nou Barris de Barcelona, incluyendo los días festivos.

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2014

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Parc de Bombers de Rubí  Sant Cugat del 
Vallès
Tram. 250-00966/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

El parc de bombers de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal 
dóna servei a una població de més de 170.000 habi-
tants entre els tres municipis.

El parc pateix les conseqüències que des de l’any 2009 
no s’hagi contractat cap nou bomber al cos, i no es co-
breixen jubilacions ni baixes, reduint per tant de for-
ma progressiva els efectius de Bombers a Catalunya 
(el que comportarà una reducció de 48 bombers en els 
propers 4 anys degut a jubilacions a la Regió Metropo-
litana Nord).

En aquest sentit, els professionals d’aquest parc de 
bombers i els plens dels Ajuntaments de les ciutats a 
les quals dóna servei denuncien que no s’hi està com-
plint la normativa en diversos aspectes: 

1. No s’arriba als 8 bombers per torn establerts per la 
normativa, ja que dels 4 torns, tres compten només 
amb 7 efectius.

2. Les darreres retallades els han deixat una mitjana 
de 10 dies al mes només amb quatre efectius per cobrir 
les guàrdies en lloc dels cinc que fixa la normativa.

3. La situació és especialment greu si es té en compte 
que el parc de bombers de Rubí - Sant Cugat -Castell-
bisbal és un dels pocs de tot Catalunya que disposa 
d’un vehicle d’actuació en accidents amb risc químic, i 
que aquesta unitat requereix d’un mínim de 5 bombers 
per al seu servei.

Tot plegat suposa un perill tant pels bombers a l’ho-
ra de desenvolupar la seva tasca com també pot tenir 
conseqüències negatives en l’efectivitat dels seus ser-
veis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. A incrementar la dotació de personal que dóna ser-
vei al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat - Castell-
bisbal, per a garantir que hi haurà sempre un mínim de 
5 bombers per guàrdia.

2. A seguir negociant amb els representants del Bom-
bers de la Generalitat, en l’àmbit de les relacions labo-
rals, per tal d’arribar a un conveni que permeti garan-
tir la sostenibilitat i el normal funcionament del servei, 
a més dels recursos de personal suficients a tots els 
parcs de bombers.

3. A dotar dels recursos materials i formatius neces-
saris al cos de Bombers de la Generalitat per a garan-
tir que podran mantenir el servei de qualitat que han 
prestat fins ara.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; David 
Companyon i Costa, Marta Ribas Frías, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la definició 
d’«escarni» feta per diversos tribunals de 
justícia
Tram. 250-00967/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

L’escarni o escrache ha esdevingut un mètode de pro-
testa utilitzat per diversos moviments socials. Atès 
que diversos tribunals de justícia n’han realitzat una 
definició a les seves sentències és necessari que el De-
partament d’Interior tingui present aquesta definició 
quan el Cos de Mossos d’esquadra sigui avisat perquè 
s’està produint un fet d’aquestes característiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament fa seva la definició de «escrache» o «es-
carni» continguda en sentències de tribunals de justí-
cia que consideren aquesta pràctica com «un mecanis-
me ordinari de participació democràtica de la societat 
civil i expressió del pluralisme dels ciutadans» i, en 
conseqüència, insta el Departament d’Interior a res-
pectar aquesta forma de protesta practicada per diver-
sos moviments socials.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’actuació poli
cial al Centre Social Can Vies, de Barcelona, 
el 29 de gener de 2014
Tram. 250-00968/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

L’actuació policial el dia 29 de gener al Centre Social 
de Can Vies, del barri de Sants, a Barcelona, ha provo-
cat les crítiques de diverses entitats del barri. Diversos 

periodistes han fet públiques també les seves opinions 
crítiques. Així el periodista Roger Palà afirmava: «No 
entenc l’estratègia d’Interior amb Can Vies. Fan el joc 
als ultres, difícilment en sortirà res clar i no agradarà 
als socis del procés». I el periodista Eduard Voltes es-
crivia: «Qualsevol que conegui Sants sap que Can Vi-
es és una de les coses bones que li ha passat al barri. 
Trist i enfadat pel que estic veient». Sembla necessari 
esbrinar si l’operació policial es va limitar a aplicar 
l’ordre judicial o es va produir alguna extralimitació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament, atesa la preocupació que l’actuació po-
licial del dia 29 de gener d’enguany, al Centre Social 
Can Vies, del barri de Sants, a Barcelona, va provocar 
en determinats sectors de l’opinió pública, insta al Go-
vern a obrir una investigació interna per delimitar si 
en l’operació es va produir algun tipus d’extralimitació 
en relació al que establia l’ordre judicial.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el material anti
avalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00969/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55743 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

Diverses informacions periodístiques coincideixen 
en explicar actuacions del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb nous materials antiavalots així com la possibilitat 
de què en un futur immediat en pugui utilitzar d’altres. 
Cap d’aquestes informacions va ser subministrada pel 
Departament d’Interior en el curs del funcionament de 
la Comissió d’estudi dels models de seguretat i ordre 
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públic i de l’ús de la material antiavalots en esdeveni-
ments de masses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament constata que el Cos de Mossos d’Esqua-
dra està utilitzant o preveu utilitzar material antiava-
lots com els denominats canons de so o dispositius 
acústics (LRAD) i aerosols de gas pebre, dels que el 
Departament d’Interior no va informar a la Comissió 
d’Estudi dels Models de seguretat i Ordre Públic i de 
l’ús de Material Antiavalots en esdeveniments de mas-
ses, i, en conseqüència, insta al Govern a presentar al 
Parlament en el termini d’un mes un informe exhaus-
tiu sobre tots els materials antiavalots de què ha dotat 
o preveu dotar al Cos de Mossos d’esquadra, incorpo-
rant l’anàlisi de les possibles conseqüències del seu ús, 
així com el seu cost econòmic.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a afrontar la manca de mitjans 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00970/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 30 de gener de 2014 varen comparèixer a la Co-
missió d’Interior els sindicats del Cos de Mossos d’Es-
quadra per informar de les conseqüències de les reta-
llades en el servei públic de seguretat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament, un cop conegudes les denúncies efec-
tuades pels sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra 
a la Comissió d’Interior del dia 30 de gener de 2014, 
en relació a la manca de mitjans (instal·lacions, vehi-
cles, comunicacions, uniformitat..) per exercir de for-
ma correcta les seves funcions de manteniment de la 
seguretat i de protecció dels drets de la ciutadania a 
causa de les retallades pressupostàries, insta al Govern 
a presentar en el termini d’un mes al Parlament un Pla, 
dialogat i pactat amb els sindicats del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per fer front de forma immediata a les 
mancances detectades.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de rebuig d’unes de
claracions de la presidenta del Partit Popu
lar de Catalunya
Tram. 250-00971/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

En el transcurs de la Convenció del PP «Junts sumem» 
celebrada a Barcelona els dies 24 i 25 de gener de 
2014, la presidenta del PPC, Alícia Sánchez Camac-
ho, va realitzar unes declaracions en les que compara-
va la situació del PP català en el marc del procés cap 
a la consulta del 9 de novembre amb l’assetjament i 
el patiment sofert per molts militants del PP a causa 
dels atacs de l’organització terrorista ETA i de l’asset-
jament del seu entorn.

Aquesta comparació desafortunada va provocar la re-
collida de signatures de ciutadans i ciutadanes dema-
nant que les seves paraules fossin reprovades per al-
guna institució i exigint que la senyora Alícia Sánchez 
Camacho retiri públicament aquesta comparació.
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Les més de 59.000 signatures foren lliurades al Parla-
ment en data 5 de febrer de 2014, raó per la qual sem-
bla necessari que aquesta institució es pronunciï en re-
lació a les peticions formulades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament expressa el seu rebuig a les declaraci-
ons realitzades en el marc de la Convenció del PP ce-
lebrada a Barcelona els dies 24 i 25 de gener de 2014 
en les que es comparava el procés català de la consulta 
del 9 de novembre amb l’assajament i el patiment so-
fert per molts militants del PP, provocat per l’organit-
zació terrorista ETA i el seu entorn, i constata que la 
comparació és totalment desafortunada i està fora de 
lloc.

2. El Parlament constata que ha rebut més de 59.000 
signatures de protesta pels fets exposats en l’apartat 
anterior i expressa el seu reconeixement als signants 
per haver-se dirigit al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de suport als treba
lladors de l’empresa Albasa, de Sant Vicenç 
de Castellet
Tram. 250-00972/10

Presentació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Oriol Amorós i March, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari 

Socialista, José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 

Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 55879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i March, 
portaveu a la Comissió d’Empresa i Ocupació del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, portaveu a la Comissió d’Empresa i Ocupa-

ció del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, Laura Massana i Mas, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Inés Arrimadas García, portaveu 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, portaveu 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El maig de 2013 Laboratorios INDAS, S.A.U. adqui-
reix les accions d’Algodones del Bages, S.A. (ALBA-
SA), l’empresa, comunica en data 7 de novembre als 
treballadors i treballadores l’escissió parcial del nego-
ci, afectant inicialment a 51 de les 90 persones que hi 
treballen, INDAS serà la societat beneficiaria de la es-
cissió.

Volen dur a la planta que INDAS –propietat de la mul-
tinacional canadenca DOMTAR– té a Toledo, la fabri-
cació de productes d’incontinència que fa ALBASA, 
això suposa un 75% de facturació de l’empresa.

Els efectes de l’escissió són que l’empresa té intenció 
d’acomiadar fins a 40 treballadors.

Sant Vicenç de Castellet, comarca del Bages que és 
on està ubicada ALBASA ha estat des de sempre una 
població de base industrial que des de l’inici de la cri-
si està sent fortament colpejada per l’atur fruit d’altres 
tancaments d’empreses, de produir-se aquesta deslo-
calització enduriria encara més la situació que s’hi viu 
i es podria arribar a la situació de un 30% d’atur entre 
els seus veïns i veïnes.

Els treballadors d’Algodones del Bages, S.A. (ALBA-
SA) han volgut negociar davant la inspecció de treba-
llar, però l’empresa no ha presentat cap pla industri-
al de viabilitat per a la branca de negoci del cotó que 
quedaria a la planta de Sant Vicenç i ha manifestat que 
a Toledo no hi ha tants llocs de treball disponibles per 
als treballadors.

Tampoc ha proposat cap sortida digna per als treballa-
dors que no recol·locaria.

Aquesta situació ha fet que treballadors i treballadores 
es mobilitzin i fins i tot s’hagin tancat a dins l’empre-
sa, com a mesures per fer entendre a l’empresa que cal 
negociar.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Expressar el seu suport als treballadors i treballado-
res afectats de la planta de ALBASA de Sant Vicenç 
de Castellet (Bages).
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2) Que continuï fent gestions davant la direcció de 
l’empresa INDAS i de la multinacional DOMITAR 
per provar d’evitar aquesta deslocalització i a negociar 
un pla industrial per garantir la continuïtat de l’empre-
sa i els doni l’opció de prejubilacions, i recol·locacions 
dels treballadors 

3) Insistir en que aquest pla contempli un pla industrial 
del cotó perquè pugui continuar l’activitat de la planta 
amb el número suficient de treballadors.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Meritxell Borràs i Solé, diputada del GP de CiU; Oriol 
Amorós i March, portaveu a la CEO del GP d’ERC; 
Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; José Antonio Coto Roquet, portaveu a la CEO 
del GP del PPC; Laura Massana i Mas, diputada GP 
ICV-EUiA; Inés Arrimadas García, portaveu a la 
CEO del GP de C’s; Isabel Vallet Sànchez, portaveu a 
la CEO del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de comandament dels Mossos 
d’Esquadra al Pirineu
Tram. 250-00973/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i 
Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya té previst una reorganització que implicaria tras-
lladar el centre de comandament dels Mossos d’Es-
quadra del Pirineu a Lleida.

Aquest trasllat de centre podria afectar a més de 30 
agents que actualment tenen el seu lloc de treball a la 
Seu d’Urgell, i a la gestió i l’organització policial del 
territori.

El Govern de la Generalitat va decidir organitzar el 
cos de Mossos d’Esquadra a nivell de Pirineu, i no de 
Província, amb la instal·lació del seu centre de coman-
dament a la Seu d’Urgell, fet que garanteix que aquest 
servei públic tingui una major proximitat, eficiència i 
equitat.

Actualment, hi ha un degoteig constant de trasllats i 
tancaments de serveis públics per part de la Genera-
litat de Catalunya al Pirineu, amb unes conseqüències 
nefastes per l’equilibri territorial i pels pirinencs i pi-
rinenques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir la continuïtat del centre de comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra al Pirineu.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Fer-
ran Pedret i Santos, Òscar Ordeig i Molist, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues 
de Llobregat
Tram. 250-00974/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La situació de crisi econòmica i social, i la continu-
ada minva dels recursos públics que pateix la ciuta-
dania, provoca una especial fragilitat en les persones 
amb discapacitats i esdevenen la baula més dèbil de la 
cadena. Les retallades dutes a terme en la formació i 
l’ocupació, l’educació inclusiva, la sanitat, els serveis 
de suport i atenció directa a les persones, com també 
el desmantellament de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre de 2006, de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència, 
els retards i impagaments que pateixen les entitats so-
cials i l’augment de copagament a serveis socials als 
pressupostos aprovats i l’ordre de capacitat econòmi-
ca actualment en exposició pública, estan repercutint 
i repercutiran greument sobre el sector de la discapa-
citat, situant-lo en una posició d’enorme precarietat i 
col·lapse.
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L’any 2010 el Govern d’esquerres de la Generalitat va 
acordar amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
la dotació d’un equipament de recursos per a les per-
sones amb discapacitat, la residència Ca n’Oliveres a 
la ciutat. Un servei i recursos reivindicats per diver-
ses associacions i col·lectius del sector, amb caràcter 
supramunicipal. El Grup Parlamentari Socialista, per 
segon any consecutiu, va presentar una esmena als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per tal de 
posar en el projecte d’aquest servei amb el vot en con-
tra dels grups que donen suport al Govern.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
places de residència per a persones amb pluridiscapa-
citats a la comarca de Baix Llobregat.

2. El Parlament insta al Govern a: 

a. Recepcionar els terrenys cedits per l’Ajuntament per 
a la construcció de la Residència Ca n’Oliveres a la 
ciutat d’Esplugues de Llobregat.

b. Presentar un calendari d’actuacions per a la cons-
trucció i futura posada en marxa de la residència Ca 
n’Oliveres.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració i la 
tramesa al Govern de l’Estat d’una propos
ta sobre la demarcació i la planta judicial a 
Catalunya
Tram. 250-00975/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

El Ministeri de Justícia del Govern espanyol porta al-
menys dos anys deixant entendre que prepara una re-

forma de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de de-
marcació i de planta judicial.

La necessitat de reformar aquesta Llei dimana de la 
intenció que també ha manifestat el Govern espanyol 
per reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial, que 
pel que és públicament conegut, preveu una substanci-
al reforma de la planta judicial espanyola, de manera 
que a la de la planta, en aquest cas, caldria que seguís 
la de la demarcació.

Tanmateix, ara per ara no hi ha avantprojecte en tra-
mitació de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ni tam-
poc de la Llei de Demarcació i Planta Judicial.

No obstant això, sí que es coneix el dictamen elaborat 
per la Comissió Institucional nomenada pel Ministeri 
de Justícia per a l’elaboració d’una nova Llei de De-
marcació i Planta Judicial.

Entre les diverses reformes que aquest dictamen pro-
posa, n’hi ha que resulten preocupants per a molts mu-
nicipis catalans com són: Lleida, Balaguer i Cervera, 
Berga i Manresa, Santa Coloma de Farners, Ripoll, 
Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Gel-
trú, Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal d’Empordà, Fal-
set i Reus, Esplugues de Llobregat, Cornellà, Prat del 
Llobregat i Sant Boi, Mollet del Vallès, Gandesa, Valls 
i Santa Coloma de Gramenet. Així mateix, resulta pre-
ocupant per a diversos operadors jurídics, i en gene-
ral per als partidaris del desenvolupament d’un model 
de justícia de proximitat, ja que la proposta d’agrupar 
partits judicials, lluny d’aconseguir un estalvi, el que 
suposarà és un encariment de la justícia. Encareix els 
tràmits i els costos per a tothom, ciutadans, procura-
dors, advocats, a banda de la pèrdua de llocs de treball 
qualificats que significaria per a tots aquests territoris, 
i de la proximitat per als seus habitants.

El grup parlamentari socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que 
no s’allunyi a la ciutadania de l’administració de jus-
tícia. Així mateix, per tal de reforçar aquesta justícia 
de proximitat el Grup sotasignat considera necessari 
que la Generalitat, dins del marc de les competències 
que li confereix la Llei Orgànica del Poder Judicial, ai-
xí com l’Article 108 de l’EAC enforteixi la justícia de 
pau, dotant-la dels mitjans necessaris.

Tenint en compte tot l’exposat i el què disposa l’Arti-
cle 152.1 de la Constitució i l’Article 107 de l’EAC, el 
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Prendre la iniciativa, elaborar i trametre al Govern 
de l’Estat una proposta sobre la demarcació i planta 
judicial a Catalunya, a la major brevetat possible i en 
tot cas, abans de 3 mesos, comptats des de l’aprovació 
d’aquesta resolució.
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2. Desenvolupar allò previst a l’article 107.3 de l’EAC 
i portar al Parlament un projecte de llei on es determi-
ni la capitalitat de les demarcacions judicials de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució de rebuig del fet que 
el port de Tarragona torni a acollir vaixells 
de guerra
Tram. 250-00976/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Davant les notícies que informen de la propera arriba-
da al Port de Tarragona de l’USS Dwight Eisenhower, 
un portaavions nuclear que va participar a la Guerra 
del Golf i en accions militars a l’Iraq i Afganistan, 
ens reiterem en el rebuig a la presència de vaixells de 
guerra al port de Tarragona. Aquest és, i volem que si-
gui, un port civil, no pas un port militar al servei de la 
Sisena Flota nord-americana.

No considerem desitjable que les visites dels vaixells 
de guerra tornin a esdevenir quelcom habitual en la vi-
da de Tarragona, presentant una visió «normalitzado-
ra» d’aquesta presència, paral·lela a les polítiques go-
vernamentals que pretenen convèncer la població que 
els exèrcits són necessaris per al manteniment de la pau 
quan, tal com mostra la situació al Pròxim Orient, és 
al contrari.

La consolidació del port de Tarragona depèn del fet 
que es mantingui com a eix de l’activitat comercial i 
les comunicacions del Camp de Tarragona i els terri-
toris veïns. Els usos militars es contradiuen amb les 
necessitats portuàries i del territori.

Els vaixells de guerra representen un nivell de risc ele-
vadíssim, perquè molts d’ells utilitzen propulsió nu-
clear, sense que el port tingui instal·lacions adequades 

per fer front a les incidències derivades d’aquest fet. El 
menor accident podria causar danys irreparables a la 
població i el comerç.

L’ús propagandístic que es fa de les visites militars es 
contradiu totalment amb els valors de pau i solidaritat 
que defensem.

No es poden amagar tots aquests problemes darrere 
els suposats beneficis econòmics. Tampoc no podem 
tancar els ulls a l’evidència que la presència regular 
d’aquests vaixells afavoreix l’aparició i el creixement 
de xarxes que exploten les dones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Manifestar el rebuig del Parlament de Catalunya al 
fet que el port de Tarragona pugui tornar a acollir vai-
xells de guerra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Emprendre totes les accions necessàries per evitar l’es-
cala de vaixells de guerra en el port de Tarragona, in-
sistint que aquestes instal·lacions tenen caràcter civil i 
s’adrecen al transport de mercaderies o de passatgers.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de rebuig de la Propo
sició de llei orgànica de modificació de la Llei 
orgànica del poder judicial, relativa a la justí
cia universal
Tram. 250-00977/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 56281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.

Exposició de motius

El proppassat dia 11 de febrer el Congrés de diputats 
va prendre en consideració la iniciativa del Partit Po-
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pular per restringir les condicions en les que un jutge 
espanyol pot conèixer dels delictes comesos fora del 
territori nacional, mitjançant la modificació de l’article 
23 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que consa-
gra el principi de Jurisdicció Universal, buidant-lo de 
contingut.

La proposta va ser rebutjada frontalment per tots els 
partits de l’oposició i per múltiples organitzacions de 
defensa dels drets humans.

La iniciativa del Partit Popular suposa liquidar el prin-
cipi de Jurisdicció Universal després de ja haver-se’n 
limitat l’abast. Així, la reforma implicaria que només 
es puguin investigar delictes de genocidi, crims de 
guerra i crims contra la humanitat quan el procedi-
ment es dirigeixi contra un ciutadà espanyol o un ciu-
tadà estranger que resideixi habitualment a Espanya o 
es trobi a Espanya i la seva extradició hagi estat dene-
gada per les autoritats espanyoles.

A aquest impediment s’uneix l’exclusió de l’acusa-
ció popular, deixant com a úniques vies per impulsar 
aquests procediments al Ministeri Fiscal, que mai n’ha 
promogut cap, o a les pròpies víctimes que en ocasions 
no disposen dels mitjans necessaris.

Així mateix, la modificació normativa en els termes 
plantejats preveu el sobreseïment retroactiu de les cau-
ses obertes, cosa que suposa una intromissió del poder 
legislatiu en el judicial, vulnerant de forma flagrant el 
principi de seguretat jurídica i el dret a la tutela judici-
al efectiva dels ciutadans, quelcom insostenible en un 
Estat de Dret. En aquest sentit, podria ser declarada 
inconstitucional.

També s’incompleix amb les obligacions internacio-
nals assumides per Espanya, en concret i entre d’al-
tres: L’article 7 del Pacte Internacional de Drets Ci-
vils i Polítics; L’article 6.2 de la Convenció de la ONU 
contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhu-
manes o degradants, de 10 de desembre de 1984; El 
Conveni europeu de drets humans, en allò que regula 
l’obligació dels estats part de protegir la vida, i el deu-
re general de reconèixer a tota persona dependent de 
la seva jurisdicció els drets i llibertats del Conveni; La 
Resolució 60/147 de la Assemblea General, de 16 de 
desembre de 2005, per la que s’adopten els «Princi-
pis i directrius bàsiques sobre el dret de les víctimes 
de violacions de normes internacionals de drets hu-
mans i el dret internacional humanitari a interposar 
recursos i obtenir reparacions» continguts a la Reso-
lució 2005/35, de 19 d’abril de 2005, de la Comissió 
de Drets Humans; La Declaració sobre la protecció de 
totes las persones contra les desaparicions forçades, de 
18 de desembre de 1992; La Convenció Internacional 
per la protecció de les persones contra les desaparici-
ons forçades, de 20 de desembre de 2006; Les línies 
directrius sobre protecció de les víctimes d’actes terro-
ristes adoptades pel Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa, el 2 de març de 2005.

La pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional 
reconeix el principi de jurisdicció penal universal en 
base a normativa internacional, quan per exemple a la 
seva sentència 237/2005, de 26 de setembre de 2005, 
afirma que l’esperit del Conveni sobre la prevenció i la 
repressió del crim de genocidi, és bàsicament el prin-
cipi de persecució universal i d’evitació de la impuni-
tat de tal crim de Dret Internacional, i forma part del 
dret consuetudinari internacional (i fins i tot del ius 
cogens, segons ha manifestat la millor doctrina). En la 
mateixa sentència el Tribunal Constitucional declara 
que resulta contradictori amb la pròpia existència del 
Conveni sobre genocidi, i amb el seu objecte i finalitat, 
que les parts firmants, pactin la renúncia a un meca-
nisme de persecució del delicte, i més tenint en comp-
te que el criteri prioritari de competència (el territori-
al) queda en multitud d’ocasions limitat en les seves 
possibilitats d’exercici efectiu per les circumstàncies 
que puguin entrar en joc en el diferents casos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. El seu rebuig a la proposició de llei orgànica de mo-
dificació de la llei orgànica del poder judicial relativa a 
la justícia universal, presa en consideració al Congrés 
espanyol el passat 11 de febrer.

2. El seu rebuig a l’arxiu de causes com la querella a 
exdirigents xinesos per la seva repressió als habitants 
del Tibet i de la resta de casos afectats.

3. Que d’acord amb la normativa internacional deter-
minats crims són tan atroços que afecten a tota la hu-
manitat i els estats estan obligats a perseguir-ne els 
responsables independentment del lloc de comissió 
d’aquests delictes.

4. Que l’abast de la jurisdicció universal és absolut i ha 
de primar sobre l’existència o no d’interessos dels Estats.

5. Que la restricció de la jurisdicció universal és con-
trària a les normes internacionals de drets humans.

6. Que eludir el deure de perseguir aquests delictes 
i impulsar reformes que afavoreixin la impunitat en 
crims contra la humanitat, ens allunya del paper d’im-
pulsor del Dret Penal Internacional i de les víctimes 
posant-nos en una posició de complicitat amb els res-
ponsables d’aquests crims.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a realitzar les accions oportunes davant el 
Govern de l’Estat per tal que el grup parlamentari que 
li dóna suport al Congrés retiri la proposició de llei 
orgànica de modificació de la LOPJ sobre jurisdicció 
universal i per tal que adopti les polítiques de protec-
ció de Drets Humans que permetin la lluita contra la 
impunitat i la persecució dels crims contra la humani-
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tat amb independència de l’origen dels delinqüents o 
les víctimes, com així ho regulen els Tractats i Con-
vencions internacionals signats per l’estat espanyol.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el desdobla
ment de la carretera B224 al pas pel terme 
municipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00978/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera B-224, al seu pas pel terme municipal de 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) registra un 
trànsit intens d’uns 20.000 vehicles diaris, que es diri-
geixen als Centres Penitenciaris de Can Brians 1 i 2, a 
zones industrials i a diversos nuclis rurals.

Durant l’any 2012 es van registrar 20 accidents i l’any 
2013, van ser 35. L’any 2014 ja hi han tingut lloc diver-
sos accidents, fins i tot dos el mateix dia, amb diverses 
persones ferides.

Per tots aquests motius l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires ha sol·licitat que s’executi de forma urgent 
el projecte de desdoblament de la carretera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a executar de forma ur-
gent el projecte de desdoblament de la carretera B-224 
dins el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

El 2004, el Ple Municipal de Sabadell va aprovar el 
Mapa Escolar fins al 2015, i en aquest document ja es 
preveia, tenint en compte les dades demogràfiques de 
la zona, que al barri de Can Llong al curs 2013-14 se-
ria necessària la construcció d’un institut d’ensenya-
ment secundari.

Per poder tirar endavant aquesta necessitat, el 2011 el 
Ple Municipal va aprovar la cessió a la Generalitat de 
Catalunya dels terrenys en els quals s’hauria d’ubicar 
aquest futur equipament.

D’altra banda, aquest curs 2013-14 acabarà la segona 
promoció d’educació primària d’alumnat de l’Esco-
la Can Llong. L’Institut Ferran Casablancas i l’Insti-
tut Arraona, que són els més propers a la zona, ofe-
reixen conjuntament 210 places de 1r d’ESO. Aquests 
dos instituts, comptant només amb els centres adscrits 
actualment, tindran al curs 2014-15 una demanda po-
tencial de 228 alumnes, i en cursos successius s’ani-
rà incrementant la demanda (centres amb nivells de 3 
grups, nous centres amb alumnat a 6è...) fins a un mà-
xim de 397 alumnes de primària.

Al curs 2016-17 augmentarà la demanda de la zona, ja 
que l’alumnat de l’Escola Mas Boadella acabarà la pri-
mera promoció amb dos grups de 6è i aquests alumnes 
requeriran d’escolarització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar prioritzant la construcció de l’ins-
titut de Can Llong de Sabadell (Vallès Occidental), 
amb l’objectiu que es pogués posar en funcionament 
el curs 2014-2015, per tal que se n’adjudiqui la cons-
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trucció tan bon punt es disposi de partides d’inversió 
suficients.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montornès del Vallès
Tram. 250-00980/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 56310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El passat mes d’octubre es va complir un any del tan-
cament de les urgències nocturnes a Montornès del 
Vallès. Davant de la decisió d’aquesta nova retallada 
en els serveis que reben els ciutadans, els veïns i veï-
nes van iniciar un seguit de mobilitzacions malgrat les 
quals el Govern va tirar endavant la seva decisió de re-
duir el servei d’atenció al municipi.

Aquest tancament afecta no només el municipi de 
Montornès, amb una població que se situa entorn dels 
16.000 habitants, sinó també els de Montmeló, Vallro-
manes i Vilanova del Vallès, que es troben en la zona 
d’influència de l’àrea bàsica de salut de Montornès, i en 
la qual resideixen, en total, gairebé 33.000 persones. La 
reducció del servei fa que, en el tram nocturn, els ciu-
tadans afectats hagin d’adreçar-se al 061, esperar una 
ambulància o bé desplaçar-se a les urgències de l’Hos-
pital de Granollers, a gairebé 9 km de distància.

Més enllà d’aquest municipis, però, cal posar de ma-
nifest que el conjunt de la comarca del Vallès Orien-
tal s’ha vist afectada de manera molt important pel 
tancament d’urgències nocturnes en d’altres munici-
pis, alguns dels quals han estat tractats al Parlament 
de Catalunya, com en el cas de Caldes de Montbui, la 
Garriga i Lliçà d’Amunt.

Per aquests motius, els diputats sotasignats presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a restablir de manera immediata les urgències 
nocturnes del CAP de Montornès del Vallès, garantint 
l’atenció continuada les 24 hores del dia els 7 dies de 
la setmana.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Do-
lors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA, i David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 de les escoles Mare de Déu 
del Rocío i La Vinyala, de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00981/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La consideració com a centre educatiu de «comunitat 
d’aprenentatge» a les escoles catalanes és un reconei-
xement que fa la Generalitat de Catalunya només a 23 
centres del nostre país. Al Baix Llobregat, només l’Es-
cola mare de Déu del Rocío de Sant Vicenç dels Horts 
ostenta aquesta qualificació, senyal de prestigi i qua-
litat educativa. Enguany, la comunitat educativa de la 
ciutat ha rebut la notícia de la supressió de l’única línia 
de P3 que té l’escola, condemnant a la mateixa a l’ex-
tinció en els propers anys. Aquest centre educatiu es-
devé modèlic no només per a la ciutat de Sant Vicenç 
sinó pel conjunt de la comarca, sent aquesta decisió 
del Departament no consensuada ni amb el professorat 
ni amb l’associació de pares i mares.

De fet, la comunitat educativa ha plantejat diverses al-
ternatives per evitar el tancament. A aquest fet cal su-
mar la supressió d’una de les línies de P3 de l’escola 
La Vinyala a la mateixa vila.

Aquesta decisió és una mostra de les polítiques públi-
ques actuals, que estan sometent la ciutadania a una 
minva dels seus drets, i esdevé una decisió que no res-
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ta justificada, que va encaminada al tancament futur 
d’una escola referent pel territori i que secciona encara 
més l’oferta educativa a la ciutat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a replantejar la decisió del tancament de l’única 
línia de P3 de l’Escola Mare de Déu del Rocío i l’Es-
cola La Vinyala, així com acordar la planificació edu-
cativa a la ciutat pels propers anys amb l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, i amb la participació de la 
comunitat educativa.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP 
SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un ens de planificació i gestió per a pre
servar el paisatge del Priorat
Tram. 250-00982/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’abril de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava 
una declaració institucional de suport al Priorat com 
a Paisatge cultural agrícola de la muntanya mediter-
rània Candidat a Patrimoni Mundial de la Unesco. Al 
maig de 2013, la Generalitat de Catalunya donava el 
vistiplau a l’avantprojecte que fonamenta les bases del 
dossier definitiu, i es fa seva la candidatura per tal de 
defensar-la davant del Consejo del Patrimonio Históri-
co de Madrid, que l’ha d’incloure a la llista indicativa 
de l’Estat espanyol, pas previ a la presentació a la Con-
venció del Patrimoni Mundial.

La candidatura representa una ocasió immillorable 
que té la comarca per preservar el seu paisatge, con-

solidar el territori i les activitats econòmiques què s’hi 
realitzen. No es poden fer actuacions que trenquin els 
valors excepcionals de la comarca, per això cal fomen-
tar un model de desenvolupament sostenible basat en 
la gestió i preservació del territori, en llurs valors na-
turals, etnogràfics i econòmics relacionats amb la viti-
cultura i el turisme enològic, cultural o de natura.

La diversitat de continguts, objectius i actuacions del 
projecte constitueix un motiu més que justificat per-
què la feina sigui el més coordinada possible entre els 
diferents departaments del Govern, els ens locals i su-
pramunicipals, el teixit econòmic i la societat civil de 
la comarca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. Constituir un ens de planificació i gestió, sigui: Junta 
Rectora, Consell Rector, Patronat, Mesa, o organisme 
similar del què formin part representants dels departa-
ments del Govern afectats, dels ajuntaments, del Con-
sell Comarcal, del teixit empresarial, de la societat civil 
prioratina i personalitats de reconegut prestigi per tal 
d’actuar de manera coordinada i corresponsable.

b. Contemplar en el proper exercici pressupostari 2015 
un fons per a l’esmentat projecte.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Fascicle segon
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Cultura i Llengua, 

20.02.2014, DSPC-C 344

Compareixences d’organitzacions  
i grups socials tingudes davant la Comissió  
de Cultura i Llengua

El dia 19 de febrer de 2014, DSPC-C 340

Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació de 
Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en 
què aquesta associació delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00177/10).

Compareixença de Daniel Martínez, director de Fo-
cus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya, o de les persones d’ambdues entitats en 
qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura (tram. 353-00179/10).

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00180/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Companyies de Teatre Professional de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00182/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura (tram. 353-00183/10).

Compareixença de Santiago Lapeira, president del Col-
legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació 

a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00210/10).

Compareixença de Joan M. Minguet, president de 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00220/10).

Compareixença de Ramon Colom, president de l’As-
sociació de Productors Audiovisuals, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00178/10).

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00193/10).

Compareixença del president de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00212/10).

Compareixença del president de l’Associació Catalana 
de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura (tram. 353-00213/10).

Compareixença d’Antoni Daura, president del Gremi 
de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00192/10).

Compareixença d’una representació del Grup Ender-
rock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00186/10).

Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00198/10).

Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00199/10).
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Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revis-
ta Time Out Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00206/10).

Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00189/10).

Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00216/10).

Compareixença de Francesca Llopis, presidenta de la 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales i artista 
visual, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura (tram. 353-00217/10).

Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor 
cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura (tram. 353-00218/10).

El dia 20 de febrer de 2014, DSPC-C 344

Compareixença d’una representació del Teatre Nacio-
nal de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00184/10).

Compareixença d’una representació del Museu Na-
cional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00185/10).

Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse Tri-
as Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00201/10).

Compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmo-
caixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura (tram. 353-00205/10).

Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i crític 
d’art, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 

de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura (tram. 353-00209/10).

Compareixença de Ferran Madico, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00190/10).

Compareixença de Jaume Antich, director del teatre 
auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00211/10).

Compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00214/10).

Compareixença de Roger Mas, músic, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00196/10).

Compareixença de Big Mama, cantant i compositora, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00219/10).

Compareixença de Joan Maria Gual, president de l’As-
sociació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura (tram. 353-00215/10).

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, exconse-
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00194/10).

Compareixença de Lluís Bonet, director del Programa 
de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00204/10).

Compareixença de Xavier Cubeles, professor d’econo-
mia de les indústries culturals de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura (tram. 353-00207/10).

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
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grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00200/10).

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00202/10).

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00203/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Ventura Pons, director de cinema, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00187/10).

Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cul-
tura (tram. 353-00188/10).

Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00191/10).

Compareixença de Carles Canut, actor, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00195/10).

Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00197/10).

Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 
353-00208/10).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 04.03.2014 al 24.03.2014).
Finiment del termini: 25.03.2014; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la llicència esportiva única
Tram. 302-00122/10

Esmenes presentades
Reg. 56862, 56863, 56937 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56862)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la llicència 
esportiva única (tram. 302-00122/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat ha demanar al Govern de l’Estat que retiri 
la intenció de modificar el punt 4 de l’article 32 de la 
Ley del Deporte 10/1990.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a calendaritzar el pagament, durant 
aquest any, dels deutes que té contrets amb les Federa-
cions esportives Catalanes, per a no seguir posant en 
risc la seva subsistència.» 

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 



3 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 272

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 61

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56863)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la llicència esportiva única 
(tram. 302-00122/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

4. El Parlament de Catalunya mostra, davant el greu-
ge que comportaria l’aprovació de la pretesa modifica-
ció, el seu suport al teixit esportiu català, i reconeix 
la importància de la seva tasca social, d’integració i 
de transmissió de valors que duen a terme les federa-
cions i el conjunt de la xarxa d’entitats esportives de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56937)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la llicència esportiva 
única (tram. 302-00122/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya considera que l’apro-
vació de la modificació del punt 4 de l’article 32 de la 
Ley del Deporte 10/1990 és incompatible amb el sis-
tema català de llicències esportives establert en el text 
únic de la Llei de l’Esport aprovat pel Decret Legisla-
tiu 1/2000, de 31 de juliol, i en els reglaments que la 
desenvolupen.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya considera que, en virtut 
del repartiment competencial establert a la Constitu-

ció Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
és inconstitucional que una llei estatal s’interfereixi en 
la regulació de les llicències autonòmiques, regulació 
que correspon exclusivament a la legislació autonòmi-
ca tal i com queda clar en el propi EAC en l’art.134 
que atorga a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria d’esport.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la singularitat d’Aran
Tram. 302-00123/10

Esmenes presentades
Reg. 56864, 56933, 56936 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56864)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la singularitat d’Aran (tram. 
302-00123/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

«El Parlament de Catalunya reconeix la singularitat 
d’Aran i en coherència amb el que han reclamat les 
seves institucions, insta el Govern de la Generali-
tat a rectificar aquell marc jurídic català que no res-
pecti aquests principis definidors del territori aranès, 
atempti contra la seva singularitat i no estigui en con-
sonància amb l’article 11 del marc estatutari.

Aquest mandat afecta especialment a la integració 
d’Aran, en el mapa comarcal de Catalunya i en la de-
limitació veguerial que es defineix en el projecte de 
Llei de Governs Locals de Catalunya. En aquest sentit, 
l’Aran ha de ser considerat com: «entitat territorial au-
tònoma i singular dins de Catalunya» i per tant atenent 
a aquesta singularitat l’Aran no podrà formar part de 
cap divisió territorial que no sigui la pròpia, d’acord 
amb el que preveu la Llei 16/1990, de 13 de juliol, so-
bre el règim especial de la Vall d’Aran.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56933)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la singulari-
tat d’Aran (tram. 302-00123/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al primer paràgraf

El Parlament de Catalunya reconeix la singularitat na-
cional [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

El Govern impulsarà un Procés Participatiu per defi-
nir el full de ruta i l’estratègia nacional de l’Aran que 
integri les entitats culturals, entitats socials, associaci-
ons de comerciants i el conjunt de la ciutadania arane-
sa així com les institucions i ens locals aranesos.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

El Govern vetllarà per la protecció, el foment, l’ús, la 
difusió i el coneixement de l’occità, aranès a l’Aran, a 
través del desenvolupament de la Llei de l’Occità, Ara-
nès a l’Aran, amb una partida pressupostària específi-
ca del 5% del pressupost global de la Direcció General 
de Política lingüística.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

El Govern impulsarà l’Aran com a territori clau i es-
tratègic de la cooperació transfronterera en el marc 
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània –entitat for-
mada per Catalunya, Illes Balears i les regions oc-
citanes administrativament franceses de Migdia-
Pirimeus i Llenguadoc– exercint com a punt d’unió 

cultural, política i econòmica entre els Països Cata-
lans i Occitània.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56936)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la singularitat d’Aran 
(tram. 302-00123/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del paràgraf 1

«El Parlament de Catalunya, d’acord amb les previsi-
ons de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, reitera el 
compromís adoptat en la Moció 21/X, sobre l’exerci-
ci de l’autogovern del poble aranès, en el sentit de re-
conèixer, emparar i respectar la singularitat, dins de 
Catalunya, de l’Aran, entitat territorial objecte d’una 
particular protecció per mitjà d’un règim jurídic espe-
cial.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del paràgraf 2

«Amb aquesta finalitat, i en coherència amb el que 
han demanat les institucions araneses, el Parlament 
de Catalunya dóna suport a la ponència conjunta que 
redacta la nova llei sobre el règim especial de l’Aran 
i l’insta a aprofundir i accelerar els treballs per tal 
que es pugui debatre i aprovar la llei en el termini 
més breu possible, tot assumint que l’Aran és una en-
titat territorial singular i única i que ha de tenir un 
encaix igualment singular dins l’organització terri-
torial de Catalunya. Per tant, respecte de la divisió 
del territori de Catalunya en comarques i vegueries, 
el Parlament considera que tant la nova Llei de go-
verns locals com la nova Llei sobre el règim especi-
al de l’Aran han de mantenir i concretar el princi-
pi d’acord amb el qual l’Aran no pot restar inclosa 
en cap divisió territorial de Catalunya que no sigui 
ella mateixa, recollit a l’article 3 de la vigent Llei 
16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la 
Vall d’Aran.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou paràgraf 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar defensant des de l’àmbit polític, 
jurídic i educatiu el caràcter vehicular de la llengua 
occitana, aranès a l’Aran, en el sistema educatiu al ter-
ritori de l’Aran, així com el seu caràcter preferent en 
l’ús a les Administracions públiques que presten ser-
veis a l’Aran, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 6 i 36 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques contra el frau fiscal
Tram. 302-00124/10

Esmenes presentades
Reg. 56835, 56858, 56932, 56938 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56835)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 
302-00124/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació dels apartats a i b del punt 1, 
nou text:

a) Presentant en el termini de 6 mesos, un projecte de 
llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’ads-
cripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, 
tal i com estableix l’apartat 7 de l’addicional quarta 
de la llei 2/2014 de mesures, fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.

b) Iniciant, tan aviat com sigui possible, els processos 
de selecció que estableix l’addicional quinzena de la 
llei 2/2014 de mesures, fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de l’apartat a del punt 2, nou 
text: 

a) Aprovar, en el termini de 3 mesos, un nou Pla de 
lluita contra el frau fiscal que estableixi un marc d’ac-
tuació a curt i mig termini per la lluita contra el frau 
fiscal, i presentar-lo al Parlament a través de la Co-
missió d’Economia i Finances.

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió a l’apartat b del punt 2

i trametre i presentar els resultats de l’avaluació al Par-
lament de Catalunya, a través de la Comissió d’Econo-
mia i Finances.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació dels punts a i b del punt 2, nou text re-
fós en un sol apartat

a) Constituir un consorci o ens equivalent amb parti-
cipació paritària de l’Agencia Estatal d’Administració 
Tributària i de l’Agencia Tributària de Catalunya, tal i 
com estableix l’art. 204 de l’Estatut de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 56858)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-
00124/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

4.a) 1) Per assolir l’objectiu de finestreta única tributà-
ria a Catalunya és necessari que les Diputacions pro-
vincials deleguin al govern de la Generalitat les com-
petències tributàries que tenen atribuïdes. Una petició 
que s’emmarca en l’objectiu de crear una administra-
ció local pròpia sobre la base dels municipis, les ve-
gueries i les comarques.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

4.b) 1) Requerir a l’Agència Espanyola de l’Adminis-
tració Tributària que designi la Generalitat de Cata-
lunya com a servei d’enllaç davant de la Unió Euro-
pea (UE) perquè pugui rebre directament informació 
comunitària d’interès fiscal. La base legal del requeri-
ment rau en la directiva 2011/16/UE, del Consell de 15 
de febrer de 2011 (LCEur 2011/346) on es contempla 
que l’autoritat competent de cada Estat membre (en el 
cas espanyol, l’Agència Espanyola de l’administració 
Tributària) no només ha de fixar una oficina central 
d’enllaç amb les autoritats comunitàries, sinó que tam-
bé pot designar serveis d’enllaç i funcionaris compe-
tents per a intercanviar directament informació.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56932)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-
00124/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1, lletra a

«a) Iniciar en el termini d’un mes els tràmits, amb la 
convocatòria d’oposicions, per a cobrir les places del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de 
Catalunya creat per l’article 147.8 de la llei 2/2014 de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 1, lletra b

«b) Iniciar durant el primer semestre de 2014 els pro-
cessos de selecció, mitjançant convocatòria pública 
per oposició, per incrementar, el nombre d’inspectors 

del Cos d’Inspecció Tècnica Tributària de la Genera-
litat de Catalunya, portant a terme els processos de se-
lecció pertinents.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1 d’una nova lletra e

«e) Definir la relació de llocs de treball i les funcions 
principals de cada lloc, per motivar i incrementar la 
capacitat i autonomia d’actuació dels seus treballa-
dors mitjançant el desenvolupament de la carrera ad-
ministrativa i la promoció interna.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, lletra a

«a) Impulsar un Presentar al Parlament, en el termini 
de dos mesos, un Pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mig termini per 
la lluita contra el frau fiscal, amb objectius i terminis 
concrets per reduir el frau fiscal a paràmetres similars 
als dels països més avançats de la UE, i preveure els 
recursos necessaris per a fer-hi front.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2, lletra b

«b) Avaluar i presentar al Parlament el compliment 
del Pla de Control Tributari 2013 de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i trametre els resultats de l’avaluació 
al Parlament de Catalunya.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’apartat 2, lletra c

«c) Elaborar i presentar al Parlament en el termini 
d’un mes un Pla de Control Tributari 2014 de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya que inclogui actuacions 
en els àmbits de gestió, recaptació, liquidació i ins-
pecció en tots els tributs en els que la Generalitat de 
Catalunya tingui competències, determinen els col·lec- 
tius de contribuents de risc on calgui fer més incidèn-
cia i incorporant una campanya d’informació pública 
destinada a incrementar el nivell de compliment vo-
luntari de les obligacions tributàries.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou paràgraf a l’apartat 2, lletra c

«Informar al Parlament, amb caràcter semestral, de 
les actuacions realitzades en el marc del Pla contra el 
frau fiscal, a través d’un informe normalitzat del con-
tingut de la informació que permeti la comparació in-
teranual.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 d’una nova lletra d

«d) Reelaborar els procediments de gestió tributària 
mitjançant l’adopció de les següents accions: simpli-
ficació de fases i terminis dels procediments per dis-
minuir la litigiositat en via administrativa i judicial, 
desenvolupament d’eines modernes de selecció dels 
contribuents de risc, desenvolupament de programes 
d’assessorament fiscal als contribuents i de pedagogia 
fiscal en mitjans de comunicació i Internet.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 d’una nova lletra e

«e) Modificar les normatives necessàries per a possibi-
litar l’exclusió del dret a obtenir subvencions i ostentar 
càrrecs i ocupacions públiques als deutors declarats 
insolvents, fins que regularitzin la seva situació tribu-
tària. Fins i tot, mantenir i actualitzar llistats públics 
de deutors insolvents com a fórmula dissuasòria del 
frau.»

10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 2 d’un nou apartat 2 bis

«2 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a subscriure un contracte programa 
amb l’Agència Tributària de Catalunya en el qual s’es-
tableixi els objectius concrets, els recursos humans i 
materials necessaris per a executar amb garanties el 
pla de lluita contra el frau fiscal.»

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 3 d’un nou incís

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dotar de més mitjans i’ Àrea Central de 
Delictes Econòmics del Cos dels Mossos d’Esquadra 
per tal de fer front amb major eficàcia a la lluita contra 
el frau fiscal i a cooperar amb l’Agència Tributària de 
Catalunya amb la constitució d’una comissió mixta.»

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 4, lletra b

«b) Promoure la col·laboració en matèria d’informació 
tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària per tal de permetre a la Generalitat l’accés a les 
dades fiscals dels contribuents catalans per tal d’assolir 
una gestió òptima de les responsabilitats en matèria tri-
butària i una millora de les relacions amb el contribuent 
amb l’objectiu d’incrementar l’agilitat l’eficàcia admi-
nistratives.»

«b) De conformitat amb el que estableix l’article 2.1.d) 
de la Llei 7/2007, l’Agència Tributària de Catalunya 
proposarà i posarà en marxa fórmules de coordinació 
i col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i les altres administracions tributàries de la 
resta de l’Estat, buscant una major coresponsabilitat 
en la lluita contra el frau fiscal, amb atenció als se-
güents principis: millora de la informació i el conei-
xement de l’entorn i de les pràctiques habituals del ne-
goci local; ampliació dels recursos tècnics i humans 
destinats a combatre el frau més complex; simplifica-
ció de procediments tributaris i obtenció d’economies 
d’escala en la gestió del sistema tributari, reduint la 
càrrega fiscal indirecta que suporta el ciutadà.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56938)

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Jordi Cañas Pérez, di-
putado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establece el artículo 139 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques contra el frau fiscal (tram. 302-
00124/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4, que resta redactat de la manera següent:

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a desarrollar plenamente el artículo 204.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que estable-
ce la constitución de un consorcio entre la Adminis-
tración Tributaria del Estado y la Agència Tributària 
de Catalunya para compartir la gestión, recaudación, 
liquidación e inspección de todos los impuestos estata-
les y autonómicos que se pagan en Cataluña.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a incorporar el desarrollo del artículo 204.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña en la revisión 
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunida-
des Autónomas de 2014.

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2014

Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de conservació i 
gestió del medi natural
Tram. 302-00125/10

Esmenes presentades
Reg. 56841, 56859, 56865, 56930 i 57004, 

56934 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 26.02.2014 i 27.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56841)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de conservació i gestió del medi natural 
(tram. 302-00125/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2

«2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals amb l’objectiu de 
vetllar de manera més efectiva pel compliment de la le-
gislació ambiental.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un punt 7 bis

«7. Promoure l’elaboració i donar el suport tècnic ne-
cessari per a la implementació de projectes d’ordena-
ció forestal d’àmbit municipal i supramunicipal.

7 bis. Simplificar els tràmits administratius, sigui per 
aprofitament, rompuda o projecte que tingui a veure 
amb la gestió forestal.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 12

«12. Vetllar per l’aprofitament de la biomassa forestal 
per a usos tèrmics, seguint els objectius del Pla d’Ener-
gia 2012-2020, per tal de contribuir a la disminució de 
la dependència energètica externa, i com a contribució 
a la mitigació del canvi climàtic al suposar una reduc-
ció de les emissions de gasos efecte d’hivernacle.»

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 56859)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu, Isabel Vallet 
Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de conservació i gestió del medi natural (tram. 302-
00125/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt

Del punt 2

2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com eina 
imprescindible amb la dotació i la formació escaients 
per esdevenir la policia de la natura i que vetlla vetllar 
pel compliment de la legislació mediambiental.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Del punt 6

6. Revisar La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Cen-
tre de la Propietat Forestal per tal d’actualitzar alguns 
dels seus continguts i reequilibrar la composició de 
la Junta Rectora ateses les noves competències que li 
atorga l’Ordre 246/2013 per la qual es regulen els ins-
truments d’ordenació forestal. El reequilibri de la com-
posició de la Junta Rectora de la Propietat Forestal ha 
de garantir la imparcialitat a l’hora de promoure les 
directrius de gestió i l’atorgament d’ajuts.

3 Esmena núm. 3
De supressió
Grup Mixt

Del punt 7

7. Promoure l’elaboració i donar el suport tècnic neces-
sari per a la implementació de projectes d’ordenació fo-
restal d’àmbit municipal i supramunicipal.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt

Del punt 10.1

10.1. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos, 
trameti l’Inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, per 
garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents per 
evitar que es talli cap més garantir la millor gestió pos-
sible dels boscos madurs dels inclosos a l’inventari.

L’única garantia de conservació dels boscos és la ges-
tió del territori de manera sostenible, i en els casos que 
calgui optar per la no gestió, aquesta decisió ha de de-
rivar d’un posicionament tècnic i no pas d’un criteri 
polític mal entès.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
Grup Mixt

Del punt 10.2

10.2. Instar a la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal: 

a) Que analitzin tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
madurs que es troben dins de plans forestals que no els 
protegeixen, i impulsar-ne la revisió, per garantir-ne la 
salvaguarda.

b) Que adoptin les mesures necessàries per tal que, 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
(IOF) incloguin reserves de bosc sense intervenció, 

sempre que sigui possible, per protegir els espais fo-
restals amb més potencial per esdevenir boscos madurs 
en un futur.

c) Que impulsin la planificació de la protecció de la res-
ta de boscos madurs, mitjançant els instruments més 
adients, inclosos els fiscals.

Les directrius de gestió per als boscos singulars i espe-
cialment els madurs es prendran en consideració amb 
una anàlisi tècnica particular de cada cas de cara a 
aconseguir els objectius de persistència i estabilitat de 
la massa i manteniment i millora dels hàbitats, tenint 
en compte que la principal garantia de conservació 
d’un hàbitat és la gestió forestal sostenible. La no in-
tervenció en boscos madurs no sempre garanteix dels 
valors per les quals es va escollir protegir.

Ordenar a la Subdirecció General de Boscos que pu-
bliqui l’inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) i el trameti a tots els serveis territorials 
i comarcals, i als òrgans gestors d’espais naturals pro-
tegits. Aquesta informació es tindrà en compte a l’ho-
ra de planificar i gestionar el territori per tal d’ajudar 
a que els tècnics competents (planificadors, gestors i 
tècnics de l’administració) en base al criteri científic 
acceptat, estableixin quines són les directrius de ges-
tió pel manteniment de l’hàbitat, si aquest és l’objectiu.

En el cas que des de la perspectiva tècnica o per limita-
cions administratives (Parc Nacional, etc.) es conside-
ri adient deixar un seguit de parcel·les forestals de Ca-
talunya a la lliure evolució natural, cal que el territori 
i la propietat siguin compensats; declarant l’actuació 
d’interès general i dotant la corresponent partida pres-
supostària per satisfer aquella obligació.

6 Esmena núm. 6
De supressió
Grup Mixt

Del punt 12

12. Vetllar per les qüestions mediambientals i de miti-
gació del canvi climàtic en els projectes d’implantació 
de la biomassa que anuncia el Govern per tal de no in-
crementar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni fer 
un us intensiu del bosc que generi impactes contrapro-
duents sobre la flora i la fauna.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

David Fernàndez i Ramos Isabel Vallet Sànchez
Portaveu del Grup Mixt Diputada del Grup Mixt 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 56865)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de conservació i gestió del medi natural (tram. 
302-00125/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que resta redactat de la següent manera:

1. Sol·licitar al Departament d’Agricultura de la Ge-
neralitat de Catalunya que informi sobre els motius 
pels quals la Secretària General del Departament 
va emetre una ordre segons la qual es prohibeix als 
Agents Rurals denunciar irregularitats urbanístiques 
fora dels espais naturals protegits i que expliqui si 
preveu que els Agents Rurals deixin de controlar el 
compliment de la normativa urbanística en territori 
català.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

2. Potenciar el Cos d’Agents Rurals, el CAR, com ei-
na imprescindible en la protecció de la natura amb la 
dotació i la formació escaients per esdevenir la policia 
de la natura i que vetlla pel compliment de la legisla-
ció mediambiental. i posar en marxa mecanismes de 
col·laboració i coordinació amb altres cossos policials 
competents en la matèria, com els Mossos d’Esquadra 
i el Seprona.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 56930 i 57004)

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural (tram. 302-00125/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. «Garantir la vigilància efectiva de les aigües maríti-
mes tant exteriors com interiors, sobre les que la Gene-
ralitat té competències, especialment en aquelles zones 
on no hi ha cap vigilància ambiental de caràcter regu-
lar i són especialment sensibles; 

– LIC-ZEPA Delta de l’Ebre (marí)
– LIC Litoral meridional tarragoní
– LIC Costa de Tarragona
– LIC-ZEPA Costes del Garraf
– LIC-ZEPA Costes del Maresme
– LIC-ZEPA Litoral del Baix Empordà
– Sistema de canons submarins del Golf de Lleó
– Espai marí del Delta del Ebre-Columbretes
– Espai marí del Baix Llobregat-Garraf
– Mar de l’Empordà

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

4. «Agrupar sota la mateixa direcció tècnica i política 
de qui té les competències ambientals, les polítiques de 
biodiversitat i medi natural» 

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 11

7. «Impulsar, donar a conèixer i posar en valor els 
acords de custòdia amb els propietaris de finques fo-
restals que disposen de plans de gestió forestal per a 
poder preservar els valors, i els recursos naturals, cul-
turals i paisatgístics»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Dionís Guiteras i Rubio, Marc Sanglas i Alcantari-
lla, diputats; Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP 
d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56934)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de conservació i 
gestió del medi natural (tram. 302-00125/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Potenciar el CAR com a eina imprescindible amb 
la dotació i la formació escaients per esdevenir un cos 
de vigilància i control, de protecció i prevenció inte-
grals del medi ambient i de policia administrativa es-
pecial en les matèries que estableix la llei 17/2003 de 4 
de juliol del cos d’agents rurals.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Garantir la vigilància efectiva de les aigües maríti-
mes interiors sobre les que la Generalitat té competèn-
cies especialment en zones amb alguna figura de pro-
tecció, amb una visió integrada de recursos materials 
i humans que treballaran amb la cobertura legal i ba-
se jurídica adequada i la coordinació dels organismes 
competents de la Generalitat.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Presentar el PGPF de Catalunya 2013-2022 abans 
que finalitzi el període de sessions.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Revisar la llei 7/1999 de 30 de juliol del Centre de 
la Propietat Forestal per tal d’actualitzar alguns dels 
seus continguts i reequilibrar la composició de la jun-
ta rectora ateses les noves competències que li atorga 
l’ordre 246/2013 per la qual es regulen els instruments 
d’ordenació forestal.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Fer públiques les dades relatives al nombre d’ex-
pedients i les subvencions atorgades a les superfícies 
forestals privades per plans tècnics de gestió i millora 
forestal, per plans simples de gestió forestal, per gestió 
sostenible des de l’any 2004 fins l’any 2014.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Desplegar el pla de recol·lecció de bolets a Catalu-
nya a partir de l’avaluació de la prova pilot al paratge 
natural de Poblet tot garantint el diàleg i els acords 
amb els ajuntaments dels municipis inclosos a les àre-
es del Ripollès i els Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i 
dels Ports i la Federació de Boletaires de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

10. Establir un pla d’actuació específic sobre Boscos 
singulars que contempli: 

10.1. Ordenar que la Subdirecció General de Boscos 
trameti l’inventari de boscos singulars de Catalunya 
(CREAF, 2011) a tots els serveis territorials i comar-
cals i als òrgans gestors d’espais naturals protegits, per 
garantir que s’adoptin mesures efectives i urgents per 
evitar que es talli cap més bosc singular dels inclosos 
a l’inventari.

10.2. Instar a la Subdirecció General de Boscos i al 
Centre de la Propietat Forestal: 

a. Que analitzin tota la planificació forestal vigent en 
els boscos públics i privats a fi d’identificar els boscos 
singulars que es troben dins de plans forestals que no 
els protegeixen i impulsar-ne la revisió, per garantir-ne 
la salvaguarda.

b. Que adoptin les mesures necessàries per tal que 
d’ara endavant, els instruments d’ordenació forestal 
(IOF) incloguin reserves de bosc sense intervenció, 
sempre que sigui possible, per protegir els espais fo-
restals amb més potencial per esdevenir boscos singu-
lars en un futur.

c. Que impulsin la planificació de la protecció de la 
resta de boscos singulars, mitjançant els instruments 
més adients, inclosos els fiscals.

10.3. instar les entitats públiques i privades perquè do-
nin suport a les entitats naturlistes locals i als centres 
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de recerca del país, per completar els inventaris co-
marcals dels boscos singulars i inventariar-ne la bio-
diversitat i els altres valors culturals associats tot pro-
movent la valoració de les aportacions que aquests 
inventaris locals o comarcals poden fer per completar 
un futur catàleg de boscos singulars de Catalunya.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Impulsar mecanismes de gestió i conservació pri-
vada sostenibles i acords de custòdia amb els propieta-
ris de finques forestals que disposen de plans de gestió 
forestal.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Vetllar per les qüestions mediambientals i de mi-
tigació del canvi climàtic en els projectes d’implanta-
ció de la biomassa que anuncia el govern per tal de no 
incrementar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ni 
fer un ús intensiu del bosc que generi impactes contra-
produents sobre la flora i la fauna.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13 

«13. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– a la gestió dels 
espais naturals protegits, mitjançant l’establiment de 
noves taxes i/o preus públics, participació en la ta-
xa turística i altres figures impositives, procurant que 
quedi garantit un finançament previ abans de crear o 
posar en marxa un Parc Natural.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Definir durant l’any 2014 els equips humans ne-
cessaris per a dur a terme la gestió i la vigilància del 
medi natural, recuperant de forma esgraonada els llocs 
de treball perduts en els darrers exercicis.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

«15. Completar la xarxa d’espais naturals protegits, es-
pecialment a l’àmbit marí, millorant els mecanismes 

de participació pública en la definició de la xarxa i ar-
ticulant una responsabiltat majoritària de l’Adminis-
tració de la Generalitat en la planificació i la gestió 
dels espais naturals protegits que es declarin en el lito-
ral de Catalunya.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 16

«16. Analitzar la composició actual dels diferents òr-
gans rectors i promoure decrets de remodelació en 
aquells casos en què es detectin mancances singulars 
que cal corregir amb celeritat.»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 18

«18. Establir un calendari de presentació dels plans es-
pecials que van iniciar el seu redactat l’any 2010 dels 
espais següents.»

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19

«19. Durant el 2014 aprovar definitivament el pla espe-
cial del parc natural del Cadí Moixeró.»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 20

«20. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– que permetin una 
plena aplicació del pla especial dels Aiguamolls de 
l’Empordà, d’acord amb les directrius que pugui esta-
blir en cada cas la seva junta rectora.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 22

«22. Buscar fórmules que permetin destinar més re-
cursos econòmics –públics i privats– a la gestió dels 
espais naturals protegits, mitjançant l’establiment de 
noves taxes i/o preus públics, participació en la taxa 
turística i altres figures impositives.»
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18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 23

«23. Actualitzar les dades de la pàgina web del depar-
tament i implementar noves mesures per posar a dispo-
sició dels ciutadans la informació disponible, i facili-
tar el seu accés a la gestió del Medi natural.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 24

«24. Presentar abans que finalitzi l’any 2014 la memò-
ria preliminar de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni 
Natural.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures previstes amb rela
ció a l’increment del tipus impositiu de l’im
post sobre el valor afegit en el sector sanitari 
del 10% al 21%
Tram. 302-00126/10

Esmenes presentades
Reg. 56839, 56894 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 26.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56839)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector 
sanitari del 10% al 21% (tram. 302-00126/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

«3. Realitzar un estudi sobre els productes i serveis 
subjectes i exemptes de l’impost del Valor Afegit (IVA) 
dels centres sanitaris del SISCAT, per tal d’identificar 

possibles modificacions en l’IVA amb la finalitat de mi-
nimitzar-ne el seu impacte, i impulsar, si s’escau, la se-
va implementació a nivell estatal.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56894)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus 
impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector 
sanitari del 10% al 21% (tram. 302-00126/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2, que queda redactat de la següent manera: 

2) Avaluar i elaborar un llistat de productes sanitaris 
per aplicar un tipus impositiu de l’Impost sobre el Va-
lor Afegit del tipus reduït (10%) en productes de prime-
ra necessitat per a la societat, tal i com es fa en altres 
països de UE.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 3

3) Rebutjar el decret que anuncia el Govern de l’Es-
tat, on augmentarà el tipus impositiu de l’Impost sobre 
el Valor Afegit del tipus reduït (10%) al tipus general 
(21%) al material sanitari.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la salut i la malnutrició infantils
Tram. 302-00127/10

Esmenes presentades
Reg. 56837, 56866, 56931, 56935 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 26.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56837)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la salut i la malnutrició infantils (tram. 302-00127/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt a

«a) Aprovar, en el termini de tres mesos, un pla de xoc 
de lluita contra la malnutrició infantil a Catalunya. 
Aquest pla de xoc l’haurà de concertar amb el sector 
social, el món local i els professionals.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt h

«h) Incrementar la partida econòmica de les beques 
menjador per a garantir, en coordinació amb els ser-
veis socials, que cap estudiant en situació de vulnera-
bilitat i en risc d’exclusió social es quedi sense beca 
menjador.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt i. Nova redacció.

«i) Garantir l’accés a la Renda Mínima d’Inserció amb 
atenció als infants per assegurar una alimentació ade-
quada dels nens i nenes i adolescents.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt j. Nova redacció.

«j) Posar en marxa un protocol de detecció i atenció a 
la infància en risc de malnutrició que faci actuacions 
de prevenció i actuï sobre els casos ja detectats, treba-
llant conjuntament amb els serveis socials municipals 

i els recursos dels menjadors escolars i socials, per ga-
rantir els mínims d’alimentació en els infants.» 

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Modificació de part del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
davant les manifestacions públiques del President del 
Govern, el Portaveu, el Conseller de Salut i la Conse-
llera de Benestar Social i Família en les que han negat 
que a Catalunya hagi augmentat la pobresa durant la 
crisi econòmica.»

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
56866)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i 
la malnutrició infantils (tram. 302-00127/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1, que queda redactat de la següent manera: 

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment a les mocions 34/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre la pobresa infantil i les beques de men-
jador i 35/X del Parlament de Catalunya, sobre la po-
bresa infantil.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 3

3) El Parlament de Catalunya reprova al Govern de 
l’Estat i mostra el seu rebuig a les lleis i polítiques que 
està duent a terme, que eliminen drets i no garanteixen 
inversió en polítiques socials i estan comportant com a 
conseqüència el creixement de la pobresa infantil i les 
desigualtats socials.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 4

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per-
què derogui la Reforma laboral i les darreres retalla-
des en la LAPAD, i aprovi la dació en pagament per 
fer front als desnonaments i retirar la Llei del Sector 
elèctric.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya (reg. 56931)

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la salut i la malnutrició 
infantils (tram. 302-00127/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.f) Potenciar, d’acord amb el Banc d’Aliments i al-
tres entitats socials, nous canals de distribució soli-
dària i millorar els existents, tal i com va establir la 
moció 61/IX amb la Creació de la Taula d’Excedents 
Alimentaris.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.g) Concedir beques per a places de colònies, casals i 
activitats de lleure per a infants i adolescents de famí-
lies en situació de risc social, especialment durant l’es-
tiu, tal i com es va aprovar en la moció 42/X del Par-
lament de Catalunya, sobre la situació de la infància.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.h) Garantir la suficiència de les beques de menjador 
per a menors en situació de vulnerabilitat, tal i com es 
va aprovar el la Resolució 323/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’orientació política general del Govern.

4 Esmena núm. 4
D’addicció
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 3

«Reclamar al govern de l’estat la transferència dels re-
cursos econòmics que en el camp dels serveis/políti-
ques socials han disminuït en els darrers 3 anys».

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Agnès Russiñol i Amat Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 56935)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la salut i la malnutrició infantils 
(tram. 302-00127/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 1

«d) Mantenir la coordinació amb els ajuntaments i els 
consells comarcals, les polítiques i mesures que im-
pulsi entorn a la lluita contra la pobresa, i més espe-
cialment, aquelles que tinguin com a objectiu la lluita 
contra la pobresa infantil.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat e del punt 1

«e) Continuar impulsant les polítiques per a garantir 
les necessitats bàsiques de les famílies catalanes que 
es troben en risc d’exclusió social.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 1

«f) Continuar potenciant les accions impulsades des 
de la taula solidària d’aliments.» 
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g del punt 1

«g) Promoure mesures o beques que facilitin l’accés 
a colònies, casals i activitats de lleure per a infants i 
adolescents de famílies en situació de risc social, espe-
cialment durant l’estiu.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat h del punt 1

«h) Continuar garantint que tot alumne que es trobi 
en situació de privació alimentària severa tingui beca 
menjador.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00020/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 26.02.2014, DSPC-P 49

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves da-
des manifestades pel diputat Joan Ignasi Elena Garcia 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocu-
pa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del 
diputat Joan Ignasi Elena Garcia.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
327/X, sobre la retirada de la demanda con
tenciosa administrativa interposada per la 
delegada del Govern de l’Estat contra l’Ajun
tament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 290-00282/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 55687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
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Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 327/X, 
amb número de tramitació 290-00282/10, sobre la re-
tirada de la demanda contenciosa administrativa inter-
posada per la delegada del Govern de l’Estat contra 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 55687).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 11.03.2014 al 31.03.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà l’01.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2014.

Control del compliment de la Resolució 
329/X, sobre el Memorial Democràtic
Tram. 290-00284/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55685 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00284/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 329/X, 
sobre el Memorial Democràtic.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 329/X, sobre el Me-
morial Democràtic (núm. tram. 290-00284/10), us in-
formo del següent:

Des del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucional s’han potenciat i es continuen potenciant es-

pais de coordinació entre la Direcció General de Rela-
cions Institucionals i amb el Parlament, la Subdirecció 
de Memòria i Pau i Drets Humans i el Memorial De-
mocràtic, d’acord amb la normativa vigent, per tal de 
donar el millor servei a les persones i les entitats me-
morialistes en el marc competencial de cada entitat 
pública i ens públic.

El Govern du i continuarà duent les actuacions neces-
sàries per a garantir la continuïtat efectiva del Memo-
rial Democràtic. Els pressupostos 2014 aprovats en 
seu parlamentària han dotat de recursos al Memorial 
Democràtic per al complement de les seves funcions, 
d’acord amb l’establert a la Llei 13/2007 del Memorial 
Democràtic. Les dotacions del Memorial Democràtic 
provenen dels pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya aprovats pel Parlament de Catalunya, per tant, 
ha estat el Parlament qui en darrera instància, mitjan-
çant l’acord dels diferents grups polítics qui ha deter-
minat el pressupost del Memorial Democràtic.

De forma complementària, donant compliment al 
plantejat per l’òrgan executiu del Memorial Democrà-
tic (Junta de Govern) i pels òrgans consultius de l’ens 
(Consell de Participació i Consell Assessor), el Me-
morial Democràtic ha signat un contracte de lloguer 
d’un local al centre cultural de Barcelona (Distric-
te Ciutat Vella) per ubicar-hi el seu centre estable. En 
aquest edifici s’instal·larà el centre estable d’activitats 
de commemoració, difusió, formació, assessorament i 
participació social en compliment de la missió de l’ens 
públic, amb projecció pública a Catalunya i obert al 
món, de conformitat amb el que estableix l’article 3 
i concordants de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del 
Memorial Democràtic.

El Memorial Democràtic ha convocat formalment els 
òrgans de govern i de consulta en diverses ocasions i 
per diversos motius. Concretament:

– Junta de Govern: 1ª sessió, 4 de juliol de 2013; 2ª 
sessió, 1 d’octubre de 2013; 3ª sessió, 4 de desembre 
de 2013.

– Consell Assessor: sessió, 11 de juny de 2013

– Consell de Participació: sessió 10 de desembre de 
2012; sessió 25 de juny de 2013.

De forma complementària la direcció del Memorial 
Democràtic ha convidat a dues sessions obertes als 
tres òrgans de l’ens (membres de la Junta de Govern, 
el Consell Assessor i el Consell de Participació), en 
concret:

a) Sessió consultiva amb el Relator especial de l’ONU 
per a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties 
de no repetició, 27 de gener de 2014.

b) Sessió deliberativa i participativa amb relació al 
centre estable del Memorial Democràtic, 12 de febrer 
de 2014.
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La Junta de Govern de la institució ha aprovat un or-
ganigrama, la plantilla del personal al servei de l’en-
titat, la Relació Laboral de Treballadors (RLT) i una 
estructura organitzativa que li permet el compliment 
dels objectius fundacionals i la missió de l’entitat es-
tablerta per llei. També s’ha realitzat un procés nego-
ciador entre l’empresa pública i els representants dels 
treballadors i enllaços sindicals amb el resultat d’un 
acord d’horaris de treball de durada d’un any a partir 
del trasllat de la plantilla al nou centre estable del Me-
morial Democràtic.

Finalment dir que el passat 4 de desembre de 2013, la 
Junta de Govern del Memorial Democràtic va apro-
var per unanimitat el programa d’activitats de l’ens per 
a l’any 2014. Un dels eixos centrals del programa del 
Memorial Democràtic per al 2014 porta com a títol «Fi 
de la Guerra Civil i Exili».

Una de les activitats centrals de la institució per al 
2014 serà, doncs, la commemoració d’aquesta efemèri-
de amb tot un seguit d’actes distribuïts temporal i ter-
ritorialment, prenent en consideració les entitats me-
morialistes catalanes i de la Catalunya Nord, el Museu 
Memorial de l’Exili i altres institucions comarcals i 
locals, acompanyats d’una exposició específica, actes 
de commemoració i homenatge, realització i projec-
ció pública d’entrevistes, publicacions, material peda-
gògic, etc. Tot enfocat vers el coneixement, difusió i 
reconeixement de la rellevància d’aquests fets, de con-
formitat amb el que estableix el preàmbul, l’article 3 i 
següents de la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
330/X, sobre el sector del suro
Tram. 290-00285/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56423 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00285/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 330/X, 
sobre el sector del suro.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 330/X, sobre el sec-
tor del suro (núm. tram. 290-00285/10), us informo del 
següent:

Dins la política i l’estratègia forestal de Catalunya, el 
sector surer té una rellevància especial i així es refle-
xa al Pla General de Política Forestal (PGPF) que està 
en els darrers tràmits per a la seva aprovació (avalua-
ció ambiental) i al Pla d’Ordenació dels Recursos Fo-
restals (PORF) de la Vegueria de Girona. En aquest 
sentit, el PGPF inclou una línia que a la dinamització 
del sector surer que persegueix accions com el foment 
dels treballs silvícoles per a la producció de suro, la 
mecanització de l’explotació i les infraestructures de 
gestió, la implementació de mesures de foment per les 
indústries transformadores del suro i la seva innovació 
tecnològica, el recolzament tecnològic i amb mesures 
d’acompanyament de la promoció de l’ús del suro, la 
promoció de la denominació específica dels suro ca-
talà, o difondre les virtuts del producte del suro per 
diferents usos.

Per altra banda, en aquests moments està en una fa-
se molt avançada de redacció del Pla d’Ordenació de 
Recursos Forestals de les comarques de Girona, en el 
qual es tracta com a tema específic la mobilització i el 
potencial del producte del suro, ja que gran part de la 
distribució de la sureda es concentra en aquesta vegue-
ria. Així, s’està treballant, entre d’altres, en l’elecció 
dels tractaments silvícoles més adequats per a les mas-
ses de sureda, el tractament de les plagues que afecten 
a la producció i la qualitat suro i fórmules per l’agru-
pació de l’oferta dels propietaris forestals.

Per altra banda, durant l’any 2013, els departaments 
d’Empresa i Ocupació i d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) han in-
tensificat el desplegament d’un Pla de suport al sector 
surer. Fruit d’aquestes gestions, s’ha establert una rela-
ció més fluïda de la propietat forestal de finques sure-
res amb el sector industrial surer, a fi i efecte de garan-
tir preus suficients per al suro de rebuig que permeti 
posar en marxa noves superfícies de suro en produc-
ció. Aquesta estratègia de garantia de subministrament 
en quantitat regular per part dels acords propietat-in-
dústria ha de permetre la instal·lació a Catalunya (i, per 
tant, la recuperació) d’indústries de suro de productes 
més diversificats (diferents dels taps) que en definitiva 
seria la garantia d’un millor preu per als productors 
primaris i d’increment dels boscos de suro gestionats.

Atès que la pràctica totalitat de suredes són privades, 
les subvencions estan gestionades pel Centre de la 
Propietat Forestal (CPF). Per a l’any 2014, el CPF té 
previst convocar els conceptes següents (amb els se-
güents imports unitaris):

– Espelagrinatge de suro (694,70 euros/ha)

– Pela de suro de qualitat reduïda (842,10 euros/ha)

– Tractament fitosanitari per a la lleva del suro (368,40 
euros/ha)

Pel que fa a la normativa europea de la producció eco-
lògica (Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 
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de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels 
productes ecològics i pel qual es va derogar el Regla-
ment (CEE) 2092/91), no regula ni restringeix el ma-
terial en que poden ser envasats els productes ecolò-
gics, que queden regulats per la normativa general al 
respecte. Tot i què no es pot imposar ni restringir els 
materials dels envasos de les ampolles de vi ecològic, 
des de el Govern es dona suport a les iniciatives de 
l’Institut Català del Suro relatives a la promoció de l’ús 
preferent del taps de suro.

Pel que fa a la continuïtat de les aportacions a l’Institut 
Català del Suro, aquestes es mantenen.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
331/X, sobre el projecte de regadiu del canal 
XertaSénia
Tram. 290-00286/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56424 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00286/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 331/X, 
sobre el projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 331/X, sobre el 
projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia (núm. tram. 
290-00286/10), us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha realitzat les següents ac-
tuacions:

– Realització de reunions amb les Comunitats de Re-
gants per tal de promoure el compromís dels propieta-
ris per posar en funcionament el regadiu de la primera 
fase.

– Revisió del projecte per tal de rebaixar la despesa 
en l’import de l’energia: la construcció de basses de 
regulació i així poder realitzar el bombament d’aigua 
durant les hores en què les tarifes elèctriques són més 
reduïdes.

– Per altra banda, el DAAM està realitzant gestions 
amb el Ministeri d’Agricultura i ha demanat un canvi 
legislatiu que permeti a les comunitats de regants po-

der contractar menys potència durant la temporada en 
la que no es rega, sense cap despesa addicional (con-
tracte de temporada), i així disminuir el terme de po-
tència de la factura elèctrica.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
334/X, sobre la convocatòria del Consell 
Rector del paratge natural d’interès nacional 
Pinya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla 
d’usos d’aquest paratge
Tram. 290-00289/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56425 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00289/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 334/X, 
sobre la convocatòria del Consell Rector del paratge 
natural d’interès nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la 
redacció del pla d’usos d’aquest paratge.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 334/X, sobre la 
convocatòria del Consell Rector del paratge natural 
d’interès nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la redac-
ció del pla d’usos d’aquest paratge (núm. tram. 290-
00289/10), us informo del següent:

Per acord de Govern de data 21 de gener de 1014 van 
ser nomenats els membres del consell Rector de Pinya 
de Rosa.

Un cop fet aquest nomenament es procedirà a convo-
car la propera reunió de l’òrgan, que haurà de proposar, 
si escau, el nomenament del president i la programació 
d’actuacions per a l’any 2014.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Control del compliment de la Resolució 
335/X, sobre el manteniment a Lleida del 
centre investigador i de l’activitat de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 290-00290/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56426 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00290/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 335/X, 
sobre el manteniment a Lleida del centre investiga-
dor i de l’activitat de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 335/X, sobre el man-
teniment a Lleida del centre investigador i de l’activitat 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàri-
es (núm. tram. 290-00290/10), us informo del següent:

El DAAM ha garantit la continuïtat del centre del IR-
TA al Campus del ETSEA i n’ha preservat l’activitat 
cientificotècnica mitjançant la preservació, en aquest 
edifici, dels grups de cultius extensius i el de entomo-
logia i la meitat del grup de genètica animal i mitjan-
çant el trasllat de tot els laboratoris de sanitat vegetal 
i animal (amb el seu personal inclòs) a aquest edifici.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 
336/X, sobre la prospecció de les plantaci
ons i la destrucció de les afectades pel foc 
bacterià
Tram. 290-00291/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56427 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00291/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 336/X, 
sobre la prospecció de les plantacions i la destrucció 
de les afectades pel foc bacterià.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 336/X, sobre la pros-
pecció de les plantacions i la destrucció de les afec-
tades pel foc bacterià (núm. tram. 290-00291/10), us 
informo del següent:

El DAAM té previst iniciar novament la prospecció de 
camp del foc bacterià a finals d’abril d’enguany, amb 
especial intensitat a les plantacions fructícoles prope-
res als focus apareguts el 2013 a les comarques del Se-
grià i el Baix Empordà. També es prospectarà la Xar-
xa Oficial de Seguiment de Zona Protegida del Foc 
bacterià a tot el territori català i es durà terme la ins-
pecció i el control estricte de les instal·lacions produc-
tores de les empreses proveïdores de material vegetal 
de plantació susceptible a aquesta.

En la reunió dels passats 18 i 19 de desembre de 2013, 
del Comitè Fitosanitari Nacional, a Madrid, el repre-
sentant del DAAM va insistir al MAGRAMA i als 
representants de les altres CCAA de la importància 
de prendre totes les mesures possibles a nivell estatal 
per evitar la propagació d’aquest greu organisme no-
ciu dels fruiters de llavor que podria fer insostenible 
la producció de peres i pomes a tot l’Estat. Tot i això, 
es va informar oficialment que a primers de desem-
bre de 2013 la Diputación General de Aragón va deci-
dir, unilateralment, i així ho va comunicar oficialment 
al MAGRAMA, deixar de ser zona protegida del foc 
bacterià tot el seu territori, per la qual cosa deixaran 
de prendre mesures d’eradicació, cosa que augmenta-
rà el risc d’introducció a la zona fructícola de Lleida.

En aquest sentit, el DAAM es sol·licitarà, igual que 
anys anteriors, el 50% dels costos de prospecció de 
camp i els costos d’arrencada i indemnització de les 
plantacions afectades.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Control del compliment de la Resolució 
349/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis
calització 8/2013, sobre ICF Equipaments, 
SAU, corresponent al 2010
Tram. 290-00304/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56283 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. de resolució: 290-00304/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 349/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2013, 
sobre ICF Equipaments, SAU, corresponent al 2010.

Comissió Competent: Economia, Finances i Pressupost

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 349/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2013, sobre ICF 
Equipaments, SAU, corresponent al 2010 (núm. tram. 
290-00304/10), us envio en document adjunt l’infor-
me elaborat per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, en què s’informa del compliment relatiu a 
cadascun dels punts.

Barcelona, 17 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
353/X, sobre la creació d’una xarxa de calls
Tram. 290-00308/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 56325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 353/X, 
amb número de tramitació 290-00308/10, sobre la cre-

ació d’una xarxa de calls, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 19 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 56325).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 25.03.2014 al 14.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2014.

Control del compliment de la Resolució 
355/X, sobre la supervisió de les revisions 
dels contractes que fan algunes entitats fi
nanceres per a continuar aplicant tipus d’in
terès desproporcionats
Tram. 290-00310/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55740 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. de resolució: 290-00310/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 355/X, 
sobre la supervisió de les revisions dels contractes que 
fan algunes entitats financeres per a continuar aplicant 
tipus d’interès desproporcionats.

Comissió Competent: Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 355/X, sobre la su-
pervisió de les revisions dels contractes que fan algu-
nes entitats financeres per a continuar aplicant tipus 
d’interès desproporcionats (núm. tram. 290-00310/10), 
us informo que el Govern de la Generalitat ha posat 
en coneixement del Govern de l’Estat el contingut de 
dita resolució.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 356/X, 
sobre la garantia de continuïtat de l’activitat i 
l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de 
la producció d’energia amb fonts renovables
Tram. 290-00311/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 56326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la resolució 356/X, 
amb número de tramitació 290-00311/10, sobre la ga-
rantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom 
Wind i la incentivació de la producció d’energia amb 
fonts renovables, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 20 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 56326).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 25.03.2014 al 14.04.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.04.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2014.

Control del compliment de la Resolució 358/X, 
sobre la continuïtat del suport institucional i 
econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia
Tram. 290-00313/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56421 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00313/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 358/X, 
sobre la continuïtat del suport institucional i econòmic 
a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 358/X, sobre la continuïtat del suport insti-
tucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia (núm. tram. 290-00313/10), 
us informo, amb el document annex facilitat per la Se-
cretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment del punt 3 de l’esmentada Resolució us 
informem del següent:

El Govern de Catalunya considera essencial la tasca 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia, com un espai de concertació d’àmbit cata-
là, format per Organitzacions no governamentals, sin-
dicats i entitats del món acadèmic, amb l’objectiu de 
promoure i protegir els drets humans a Colòmbia així 
com donar suport a una solució política negociada.

El Govern de Catalunya mantindrà el seu compromís 
amb la Taula, atesa la important tasca que desenvo-
lupa. Així ho van fer constar el secretari d’Afers Ex-
teriors i de la Unió Europea i el director general de 
Cooperació al Desenvolupament en la darrera reunió 
mantinguda el passat 4 de febrer de 2014.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari
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Control del compliment de la Resolució 
421/X, sobre la retirada del projecte de cre
ació d’un fitxer d’adhesions a propostes im
pulsades pel Govern
Tram. 290-00374/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 56422 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00374/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 421/X, 
sobre la retirada del projecte de creació d’un fitxer 
d’adhesions a propostes impulsades pel Govern.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 421/X, sobre la retirada del projecte de cre-
ació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades pel 
Govern (núm. tram. 290-00374/10), us informo, amb 
el document annex facilitat per la Direcció de Serveis 
del Departament de la Presidència, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

a) El procediment per a l’elaboració del Projecte d’or-
dre per la qual es creava el fitxer d’Adhesions a pro-
postes impulsades pel govern de la Generalitat, va ser 
arxivat, seguint les instruccions del conseller de la 
Presidència, per Resolució del Secretari General del 
Departament de la Presidència en data 3 d’octubre de 
2013, d’acord amb el que preveu l’article 53.2 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya.

b) El Govern treballa de manera coordinada amb el 
Parlament en tot allò relatiu al Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir i a la Comissió Parlamentària del Dret a De-
cidir.

c) S’adjunta, a continuació, el Pla de Treball del Pro-
grama d’Innovació i Qualitat Democràtica elaborat 
pel Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals.

Barcelona, 6 de febrer de 2014

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pla de treball del Programa d’innovació  
i qualitat democràtica

Presentació

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals compta amb un Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica (PIQD) la finalitat del qual consisteix en 
promoure iniciatives que millorin el funcionament del 
sistema polític català de tal forma que, a més a més de 
la convocatòria periòdica d’eleccions, la relació entre 
ciutadans i representants polítics es fonamenti en una 
participació constant dels primers en els assumptes 
públics i en un exercici responsable de transparència i 
rendició de comptes dels segons. Tot plegat només serà 
factible si Catalunya es capaç d’articular una societat 
amb una cultura política madura on els valors demo-
cràtics amarin el funcionament tant de les pròpies ins-
titucions com de la vida social en general.

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, el pla de 
treball del Programa d’Innovació i Qualitat Democrà-
tica fixa els següents eixos temàtics d’actuació: cultura 
política i valors democràtics, foment de la participació 
política dels ciutadans, activitats de recerca i reformes 
institucionals.

Cultura política i valors democràtics

Atès que les institucions polítiques no poden funcio-
nar bé si, més enllà del compliment de la normativa, no 
s’han consolidat un seguit d’actituds i hàbits democrà-
tics, el Programa promourà accions per consolidar la 
cultura del pacte, la rendició de comptes i la gestió cívi-
ca. Es pretén en els tres casos incidir en certes precon-
dicions que determinen moltes vegades l’èxit o el fra-
càs posterior de les polítiques públiques. Saber articular 
i mantenir un pacte polític, saber comunicar les fites 
aconseguides o determinar amb claredat el paper tant 
dels poders públics com de la societat constitueixen ele-
ments molt rellevants en la maduració política d’un país.

Foment de la participació política dels ciutadans

El Programa ha previst dues grans línies d’actuació en 
relació a la participació ciutadana: una anàlisi sectorial 
i el paper de les administracions públiques. Atès que la 
problemàtica de la participació política es manifesta de 
forma diferent en funció dels sectors socials, el Progra-
ma pretén copsar la situació en la que es troben deter-
minats col·lectius i endegar mesures de superació dels 
punts més febles. Mentre que en anys anteriors el treball 
es centrà en el jovent, el Programa estendrà aquestes 
anàlisis sectorials a d’altres grups. D’altra banda, aques-
ta aproximació per col·lectius també inclou iniciatives 
concretes tant en el món associatiu, on s’està impulsant 
la participació en el si de les entitats, com en els centres 
educatius, amb el Premi «Participa a l’Escola».

En relació al paper de les administracions públiques, 
el Programa pretén impulsar i mantenir una xarxa ac-
tiva en la qual les administracions locals promoguin i 
comparteixin bones pràctiques en el camp participa-
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tiu. El Premi Compromís Democràtic s’insereix, per 
exemple, en aquesta línia. D’altra banda, en l’àmbit 
de la Generalitat i un cop enllestit el mapa d’espais 
estables de participació existents en tots els seus de-
partaments, es difondran les conclusions estretes als 
responsables de cada departament i es fixaran les ini-
ciatives a endegar per racionalitzar el mapa actual-
ment vigent i superar les disfuncionalitats detectades. 
El Programa pretén també impulsar determinats pro-
cessos participatius en aquells àmbits que es conside-
rin especialment estratègics.

Activitats de recerca i reformes institucionals

Finalment, el Programa porta a terme determinades 
activitats relacionades tant amb la recerca sobre la 
participació política com sobre les reformes institucio-
nals necessàries per millorar-la. En el primer camp, el 
Programa ha endegat una línia d’ajuts a la recerca en 
matèria de participació (DEMOC) i també contribueix 
a la seva divulgació mitjançant l’edició de guies sobre 
aspectes concrets de la participació política dels ciuta-
dans. D’altra banda, conscients de la necessitat de pro-
moure mesures de regeneració democràtica, diferents 
administracions han identificat àmbits concrets de mi-
llora en els quals el Programa incidirà mitjançant les 
anàlisis corresponents.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 47/X, 
sobre les polítiques públiques de memòria 
democràtica
Tram. 390-00047/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 56368 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. de moció: 390-00047/10

Sobre: Control compliment de la Moció 47/X, sobre 
les polítiques públiques de memòria democràtica

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 47/X, sobre les polítiques pú-
bliques de memòria democràtica (núm. de tram. 390-
00047/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 5, la Subdirecció General de Me-
mòria, Pau i Drets Humans, de la Direcció General de 
Relacions Institucionals i amb el Parlament, és l’òrgan 
encarregat de donar suport tècnic i assessorament a les 
famílies catalanes que desitgen retirar les restes de llurs 
familiars del Valle de los Caídos i fer les gestions cor-

responents davant el Govern de l’Estat. Tanmateix, cal 
tenir en compte que des de l’aprovació de la Moció no 
s’ha rebut cap petició formal sol·licitant ajuda i orien-
tació per a retirar del Valle les restes de llurs parents.

No obstant això, mitjançant la gestió del Cens de Per-
sones Desaparegudes, en funcionament des de 2003, la 
Subdirecció General de Memòria Pau i Drets Humans 
ha pogut determinar cinc casos de desapareguts les res-
tes dels quals són enterrades en el Valle, però no s’han 
rebut peticions que, pròpiament, demanin l’exhumació 
de restes dipositades en aquest espai arquitectònic.

Pel que fa a l’apartat 7, des de la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia del Departament de Jus-
tícia, s’han celebrat reunions de treball amb actors soci-
als interessats en el procés judicial que instrueix a l’Ar-
gentina la jutgessa Maria de Servini de Cubria, com ara 
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històri-
ca de Catalunya i el Casal Argentí de Barcelona.

Igualment, el Personal de la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia que s’ocupa d’aquesta 
qüestió, i els responsables de la Subdirecció General 
de Memòria, Pau i Drets Humans, competent en po-
lítiques de memòria democràtica, han celebrat una re-
unió bilateral per preveure i canalitzar la col·laboració 
que la jutgessa esmentada (i els òrgans judicials com-
petents) puguin requerir properament a la Generalitat.

Pel que fa a l’apartat 9, el Parlament de Catalunya ha 
aprovat el pressupost 2014 que dota de recursos al Me-
morial Democràtic pel compliment de les seves funci-
ons, d’acord amb les previsions de la Llei 13/2007, del 
Memorial Democràtic. Les dotacions del Memorial 
Democràtic provenen dels pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya aprovats pel Parlament de Catalunya 
el qual, en darrera instància, és qui els acorda com a 
resultat d’un ampli del debat parlamentari.

Per al 2014, el Memorial Democràtic impulsarà, con-
juntament amb els Ajuntaments afectats, la Xarxa 
d’Espais de Memòria, potenciant les activitats amb 
els espais que en són membres, estudiant les peticions 
d’adhesió pendents de resolució o que s’hagin presen-
tat, facilitant els elements de difusió dels espais i de 
la pròpia Xarxa així com l’estudi de l’elaboració d’un 
nou mapa d’Espais de memòria amb la informació ac-
tualitzada i que permeti un coneixement i difusió més 
idònia, tant a escala nacional com internacional.

S’han potenciat espais de coordinació entre la Subdi-
recció de Memòria, Pau i Drets Humans i el Memorial 
Democràtic, d’acord amb la normativa vigent, per tal 
de donar el millor servei a les persones i les entitats 
memorialistes en el marc competencial de cada entitat 
pública i ens públic.

El Memorial Democràtic no atorga ajuts ni subvenci-
ons però sí que ha ofert i ofereix suport institucional 
i organitzatiu a l’impuls d’actes commemoratius, com 
ara el projectats per a la commemoració de l’exili re-
publicà, de la mateixa manera que l’any passat va fer 
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en relació amb el 75è aniversari de la Batalla de l’Ebre 
o les commemoracions dels 75è aniversaris dels bom-
bardeigs sistemàtics sobre la població civil catalana.

En compliment de la Moció i d’acord amb el planteja-
ment de la Junta de Govern del Memorial i dels òrgans 
consultius de l’ens, el Memorial Democràtic ha signat 
un contracte de lloguer d’un local al centre cultural de 
Barcelona (Districte Ciutat Vella) per ubicar-hi el seu 
centre estable. En aquest edifici s’instal·larà el centre 
estable d’activitats de commemoració, difusió, forma-
ció, assessorament i participació social en compliment 
de la missió de l’ens públic, amb projecció pública a 
Catalunya i obert al món, de conformitat amb el que 
estableix l’article 3 i concordants de la Llei 13/2007, 
de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.

Barcelona, 17 de febrer de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 53/X, 
sobre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 390-00053/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 56327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.02.2014

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció 53/X amb 
número de tramitació 390-00053/10, sobre la reforma 
energètica de l’Estat, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 19 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 56327).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 25.03.2014 al 14.04.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 15.04.2014, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2014.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre l’informe 
PISA corresponent al 2012
Tram. 354-00222/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00230/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 52999).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 354-00231/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre els canvis organitzatius que ha compor
tat el tancament de sales de comandament 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00232/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el canvi de model del Cos de Bombers 
de la Generalitat
Tram. 354-00235/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el comís de material durant l’escor
coll policial de Can Vies, al barri de Sants de 
Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 354-00236/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la darrera 
sentència del Tribunal Suprem sobre l’ense
nyament a Catalunya
Tram. 354-00238/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre les circumstàncies de l’actuació policial 
a Can Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 
2014
Tram. 354-00239/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre el material antiavalots i sobre els cursos 
de formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00246/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so
bre la inauguració de Tributs de Catalunya
Tram. 354-00250/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 55748).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so
bre els canvis en l’Agència Tributària de Ca
talunya
Tram. 354-00251/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 55753).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.02.2014.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Enrique Ven
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi
nistradors de Finques de BarcelonaLleida, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00852/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00853/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00854/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Advo
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00855/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi de Notaris amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00856/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Deganat de Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00857/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi d’Administradors de 
Finques de BarcelonaLleida amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00858/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Federació d’Associacions de Ve
ïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00859/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00860/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re
latiu als drets reals
Tram. 352-00861/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Juan Gómez 
Martínez, notari i membre de l’Observatori 
de Dret Privat de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00862/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Eduard Car
rera, expert investigador en resolució de 
conflictes i mediació comunitària de la Uni
versitat de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00863/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença de Manuel Cu
bero Argente, president de l’Associació de 
Veïns de Ciutat Meridiana de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00864/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Enric García, 
director del Pla d’actuació de Sant Cosme. 
Ajuntament del Prat de Llobregat, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació del lli
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu als drets reals
Tram. 352-00865/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Joan Egea 
Fernández, catedràtic de la Universitat Pom
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00866/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 
346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00867/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00868/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Deganat Autonòmic dels Re
gistradors de la Propietat, Mercantils i de 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00869/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació del lli
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu als drets reals
Tram. 352-00870/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00871/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00872/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació d’Associacions Veï
nals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00873/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re
latiu als drets reals
Tram. 352-00874/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Enric Ven
drell Santiveri, president del Col·legi d’Admi
nistradors de Finques de BarcelonaLleida i 
del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00875/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença d’Oriol Rus
ca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00876/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Luis Suárez 
Arias, degà del Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Co
di civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00877/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i director de la Comissió de Co
dificació, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00878/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Enric Vendrell 
i Santiveri, president del Col·legi d’Adminis
tradors de Finques de Barcelona i Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00879/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Sergio Na
sarre i Aznar, catedràtic de dret civil de la 
Universitat Rovira i Virgili i responsable de 
la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00880/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’Antoni Isac i 
Aguilar, president de la Secció de Drets Re
als de la Comissió de Codificació, amb re
lació al Projecte de llei de modificació del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, re
latiu als drets reals
Tram. 352-00881/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença de Carmen  
GeteAlonso, catedràtica de dret civil de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re
lació al Projecte de llei de modificació del lli
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu als drets reals
Tram. 352-00882/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Jordi Ro
dríguez i Valdés, expert, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00883/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Daniel Los
certales Fuertes, expert, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00884/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00885/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Col·legis d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació del lli
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu als drets reals
Tram. 352-00886/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Deganat de Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació del llibre cinquè del Codi civil de Ca
talunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00887/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00888/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Col·legis d’Administra
dors de Finques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00889/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis d’Advo
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00890/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell de Col·legis Territorials 
d’Administradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 352-00891/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Su
perior de Justícia de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 352-00892/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Proposta de compareixença de Sergio Na
sarre Aznar, catedràtic de dret civil i director 
de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 352-00893/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Proposta de compareixença de Josep Sant
diumenge, professor de dret civil de la Uni
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 352-00894/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Educació Infantil i Primària davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre l’oferta formativa per 
als alumnes amb discapacitat intel·lectual 
lleu i moderada després de l’educació se
cundària obligatòria
Tram. 356-00452/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per
què expliqui la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu i moderada 
quan acaben l’educació secundària obliga
tòria
Tram. 356-00471/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Salle
ras, president del consell d’administració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, da
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi
tats perquè expliqui l’estat d’elaboració de 
l’informe sobre els possibles efectes adver
sos en la salut dels camps electromagnètics 
generats pels dispositius WiFi
Tram. 356-00484/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bo
nal, director de recerca PISA  Catalunya de 
la Fundació Jaume Bofill, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori 
els resultats de l’informe PISA 2012 a Cata
lunya
Tram. 356-00543/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu
mans perquè presenti el treball sobre l’Agen
da de Drets Humans per a aquesta legisla
tura
Tram. 356-00545/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.



3 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 272

4.53.05. INFORMACIó 93

Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, 
directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi 
del sector de les biociències a Catalunya. 
Una aposta pel valor i el creixement», davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presenti aquest informe
Tram. 356-00553/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50513).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Vendrell, directora general de Biocat, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anà
lisi del sector de les biociències a Catalunya. 
Una aposta pel valor i el creixement»
Tram. 356-00554/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Constante, representant del Departament 
de Salut al Patronat del Centre de Medici
na Regenerativa de Barcelona, davant la Co
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la dimissió del direc
tor del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona
Tram. 356-00573/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar
torell, representant del Departament d’Eco
nomia i Coneixement al Patronat del Cen
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la dimissió 
del director del Centre de Medicina Regene
rativa de Barcelona
Tram. 356-00574/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, 
representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Patronat del Centre de Medicina Rege
nerativa de Barcelona, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Bar
celona
Tram. 356-00575/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de l’Institut de Salut Carles III al Patro
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00576/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença del represen
tant del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques al Patronat del Centre de Me
dicina Regenerativa de Barcelona davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu
post perquè informi sobre la dimissió del di
rector del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 356-00577/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Autònoma de Barcelo
na al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00578/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat de Barcelona al Patro
nat del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la dimissió del director del Centre de Medi
cina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00579/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del represen
tant de la Universitat Politècnica de Catalu
nya al Patronat del Centre de Medicina Re
generativa de Barcelona davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00580/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 52998).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, 
director del Centre de Medicina Regenerati
va de Barcelona, davant la Comissió d’Eco
nomia, Finances i Pressupost perquè infor
mi sobre la dimissió de l’anterior director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona i sobre les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00581/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 53000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
d’Estat d’Investigació del Ministeri d’Econo
mia i Hisenda davant la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona i sobre 
les línies de recerca del Centre
Tram. 356-00582/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 53001).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.02.2014.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Recerca davant la Comissió d’En
senyament i Universitats perquè informi so
bre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00583/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Constante, representant del Departament 
de Salut en el Patronat del Centre de Medi
cina Regenerativa de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per
què informi sobre la dimissió del director del 
Centre de Medicina Regenerativa de Barce
lona
Tram. 356-00584/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la dimissió del director del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 356-00585/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió núm. 18, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte
rior perquè informi sobre el comís i l’ús poli
cial d’un arxiu periodístic i material propietat 
d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre 
Social Can Vies
Tram. 356-00589/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença de Manel Cas
tellví, comissari general d’Informació, da
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu perio
dístic i material propietat d’entitats culturals 
en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00590/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Agui
ló, representant d’Entitats Santsenques, da
vant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu perio
dístic i material propietat d’entitats culturals 
en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
Tram. 356-00591/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat de Comandaments de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’In
terior perquè analitzi l’impacte de les retalla
des en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00594/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.
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Sol·licitud de compareixença de Noemí San
tiveri i Víctor Saura, membres de la Platafor
ma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Ca
talunya, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informin sobre el model 
d’escola
Tram. 356-00595/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu
nya davant la Comissió d’Interior perquè in
formi sobre els cursos impartits amb relació 
a l’ús de materials antiavalots
Tram. 356-00598/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
14, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença de David Kar
vala, d’Unitat contra el Feixisme i el Racis
me, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè expliqui 
les propostes per a combatre l’augment del 
feixisme i el racisme a Europa
Tram. 356-00601/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda el 
21.02.2014, DSPC-C 347.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Tar
radellas Espuny, director de la Represen
tació de la Comissió Europea a Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè presenti el 
Programa de treball de la Comissió Europea 
per al 2014
Tram. 356-00602/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 12, tinguda el 21.02.2014, 
DSPC-C 347.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go
vern sobre el relleu en la presidència de la 
part catalana de la Comissió Bilateral Ge
neralitatEstat i sobre el seu programa de 
treball
Tram. 355-00112/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 25, tin-
guda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el canvi de 
model del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 355-00113/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el comís de 
material durant l’escorcoll policial de Can Vi
es, al barri de Sants de Barcelona, el 29 de 
gener de 2014
Tram. 355-00114/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi
or amb el conseller d’Interior sobre les cir
cums tàncies de l’actuació policial a Can  
Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
Tram. 355-00115/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 14, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 343.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’En senyament sobre l’informe PISA corres
ponent al 2012
Tram. 355-00116/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre la darrera sentència 
del Tribunal Suprem sobre l’ensenyament a 
Catalunya
Tram. 355-00117/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Carme Zapata, de l’Asso
ciació de Sales de Concerts de Catalunya, 
o de la persona en què aquesta associació 
delegui, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00177/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Ramon Colom, president 
de l’Associació de Productors Audiovisuals, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui de
legui, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00178/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Daniel Martínez, director 
de Focus i president de l’Associació d’Em
preses de Teatre de Catalunya, o de les per
sones d’ambdues entitats en qui delegui, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00179/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.
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Compareixença de Camilo Tarrazón, presi
dent del Gremi d’Empresaris de Cinema de 
Catalunya, o de la persona d’aquesta enti
tat en qui delegui, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00180/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Companyies de Teatre Professi
onal de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00182/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Professional de Representants, 
Promotors i Mànagers de Catalunya amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00183/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença d’una representació del Te
atre Nacional de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00184/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença d’una representació del Mu
seu Nacional d’Art de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00185/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença d’una representació del 
Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00186/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.
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Compareixença de Ventura Pons, director 
de cinema, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00187/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença de Montserrat Carulla, ac
triu, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00188/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença de Pep Salazar, gestor cul
tural, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00189/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Ferran Madico, director 
de teatre, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00190/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Sergi Belbel, director de 
teatre, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00191/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença d’Antoni Daura, president 
del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00192/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.
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Compareixença d’Isona Passola, presidenta 
de l’Acadèmia del Cinema Català, amb rela
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00193/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 340.

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, 
exconseller de Cultura i Mitjans de Comuni
cació, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00194/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Carles Canut, actor, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00195/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença de Roger Mas, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00196/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Gerard Quintana, músic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
sició de llei de reforma de l’impost sobre el 
valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00197/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença de Maria Mercè Roca, es
criptora, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00198/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00199/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobla
dora, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00200/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.
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Compareixença de Jaume Mateu Bullich i 
Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb re
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
git sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00201/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i 
coreògraf, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00202/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de ci
nema, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00203/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Lluís Bonet, director del 
Programa de gestió cultural de la Universi
tat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00204/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Lluís Noguera, director 
de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00205/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la 
revista Time Out Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00206/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.
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Compareixença de Xavier Cubeles, profes
sor d’economia de les indústries culturals 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00207/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi
ció de llei de reforma de l’impost sobre el va
lor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00208/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 344.

Compareixença de Vicenç Altaió, escriptor i 
crític d’art, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00209/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Santiago Lapeira, presi
dent del Col·legi de Directors de Cinema de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00210/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Jaume Antich, direc
tor del teatre auditori Àtrium, de Viladecans 
(Baix Llobregat), amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00211/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença del president de la Federa
ció de Municipis de Catalunya amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura
Tram. 353-00212/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 de la Comissió de Cul-
tura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 340.
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Compareixença del president de l’Associa
ció Catalana de Municipis amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00213/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Lluís Pasqual, director 
de teatre, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
tats la Proposició de llei de reforma de l’im
post sobre el valor afegit sobre el sector de 
la cultura
Tram. 353-00214/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Joan Maria Gual, presi
dent de l’Associació d’Actors i Directors Pro
fessionals de Catalunya, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00215/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Xavier Fina, consultor 
cultural, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00216/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Francesca Llopis, presi
denta de la Unión de Asociaciones de Artis
tas Visuales i artista visual, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de re
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 353-00217/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença de Blai Mesa, artista visual 
i gestor cultural, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00218/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.
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Compareixença de Big Mama, cantant i 
compositora, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di
putats la Proposició de llei de reforma de 
l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura
Tram. 353-00219/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 344.

Compareixença de Joan M. Minguet, pre
sident de l’Associació Catalana de Crítics 
d’Art, amb relació a la Proposta per a pre
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00220/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 340.

Compareixença d’Enrique Vendrell Santive
ri, president del Col·legi d’Administradors de 
Finques de BarcelonaLleida i del Consell 
de Col·legis d’Administradors de Finques de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00420/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00421/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 353-00422/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació del Col
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00423/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació del De
ganat Autonòmic dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00424/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de modificació del llibre cinquè del Codi ci
vil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00425/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00426/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Ha
bitatge Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del llibre cin
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 353-00427/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Juan Gómez Martínez, 
notari, membre de l’Observatori de Dret Pri
vat de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00428/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’Eduard Carrera, expert in
vestigador en resolució de conflictes i medi
ació comunitària de la Universitat de Girona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals
Tram. 353-00429/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Manuel Cubero Argen
te, president l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00430/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’Enric García, director del 
Pla d’actuació de Sant Cosme, del Prat de 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00431/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació del lli
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, rela
tiu als drets reals
Tram. 353-00432/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de la Propie
tat Urbana de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00433/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Sergio Nasarre Aznar, 
catedràtic de dret civil i director de la Cà
tedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00434/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, pre
sident de la Secció de Drets Reals de la Co
missió de Codificació, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00435/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Carmen GeteAlonso, 
catedràtica de dret civil de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00436/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, 
expert, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00437/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Daniel Loscertales Fuer
tes, expert, amb relació al Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00438/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Compareixença d’una representació de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals
Tram. 353-00439/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença de Josep Santdiumenge, 
professor titular de dret civil de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 353-00440/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.

Compareixença d’una representació de SOS 
Bebès Robats de Catalunya davant la Co
missió de Justícia i Drets Humans per a in
formar sobre les sostraccions de menors i 
les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00327/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 346.

Compareixença d’Antonio Barroso, presi
dent de l’Associació Nacional d’Afectats per 
Adopcions Irregulars, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació de les adopcions irregulars
Tram. 357-00389/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 20.02.2014, 
DSPC-C 346.

Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i 
de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’En
titats per la República Democràtica del Con
go, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre 
l’organització i els continguts de l’espai de 
diàleg previst durant el Mobile World Con
gress i el seu finançament
Tram. 357-00445/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 21.02.2014, DSPC-C 347.

Compareixença d’una representació de l’A
grupació de Bombers de Comissions Obre
res davant la Comissió d’Interior per a valo
rar la situació actual del cos i les previsions 
per a la campanya forestal
Tram. 357-00531/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Compareixença d’una representació de la 
secció de bombers de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Interior 
per a valorar la situació actual del cos i les 
previsions per a la campanya forestal
Tram. 357-00532/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.
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Compareixença d’una representació de la 
secció de bombers de la Candidatura Au
tònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya davant la Co
missió d’Interior per a valorar la situació ac
tual del cos i les previsions per a la campa
nya forestal
Tram. 357-00533/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Interior, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Compareixença d’una representació de la 
Secció Sindical d’Emergències de la Coor
dinadora Obrera i Sindical davant la Comis
sió d’Interior per a valorar la situació actual 
del Cos de Bombers i les previsions per a la 
campanya forestal
Tram. 357-00534/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Inte-
rior, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 343.

Compareixença d’una representació del 
Cercle Català de Negocis davant la Comis
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocu
pació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00556/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 24.02.2014, DSPC-C 349.

Compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00557/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 24.02.2014, DSPC-C 349.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00569/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 24.02.2014, DSPC-C 349.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institu
cionals perquè informi sobre les tasques de 
control de la Guàrdia Civil a habitatges de 
Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 357-00572/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institu
cionals perquè informi sobre les tasques de 
control de la Guàrdia Civil a habitatges de 
Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 357-00573/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Compareixença d’una representació del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre el mapa sa
nitari dels dispositius d’atenció continuada i 
els efectius d’atenció urgent
Tram. 357-00574/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 13, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 342.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació de Sis
tema d’Emergències Mèdiques davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre el 
mapa sanitari dels dispositius d’atenció con
tinuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 357-00575/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 13, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 342.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Salut, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Mares i Pares d’Alumnes de 
les Escoles Fàsia davant la Comissió d’En
senyament i Universitats per a explicar la 
situació dels alumnes amb discapacitat 
intel·lectual lleu i moderada quan acaben 
l’educació secundària obligatòria
Tram. 357-00576/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Compareixença de Xavier Bonal, director 
de recerca PISA  Catalunya de la Fundació 
Jaume Bofill, davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats per a valorar els resultats 
de l’informe PISA 2012 a Catalunya
Tram. 357-00577/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Compareixença de Noemí Santiveri i Víctor 
Saura, membres de la Plataforma Ciutadana 
per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a informar sobre el model d’escola
Tram. 357-00578/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.

Compareixença d’una representació d’Am
nistia Internacional Catalunya davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
presentar el treball sobre l’Agenda de drets 
humans per a aquesta legislatura
Tram. 357-00579/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 346.
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Compareixença de Lluís Salleras, president 4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
del consell d’administració de l’Agència de LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
Salut Pública de Catalunya, davant la Co DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS
missió d’Ensenyament i Universitats per a 
explicar l’estat d’elaboració de l’informe so 4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
bre els possibles efectes adversos en la sa DE LLEIS I ALTRES NORMES
lut dels camps electromagnètics generats 
pels dispositius WiFi
Tram. 357-00580/10

Pla interdepartamental de salut pública de 
20142015

Acord de tenir la sessió de compareixença
Tram. 334-00055/10

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
Presentacióla Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
Govern de la Generalitatnúm. 18, tinguda el 20.02.2014, DSPC-C 345.
Reg. 56274 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Salut: Mesa del Parlament, 25.02.2014

Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, A la Mesa del Parlament
director de la Representació de la Comis

En compliment del que disposa l’article 4.3 de la Llei sió Europea a Barcelona, davant la Co missió 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, em plau de d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
trametre-us el Certificat de l’acord adoptat en la sessió per a presentar el Programa de treball de la 
del Govern de la Generalitat del dia d’avui, pel qual Comissió Europea per al 2014
s’aprova el Pla interdepartamental de salut pública de Tram. 357-00581/10
2014-2015, així com el text de referència.

Acord de tenir la sessió de compareixença Barcelona, 18 de febrer de 2014

El secretari del GovernAcord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
Jordi Baiget i Cantonsla Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-

peració en la sessió núm. 12, tinguda el 21.02.2014, 
DSPC-C 347. N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-

sultada a l’Arxiu del Parlament.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis- Memòries del Consell de l’Audiovisual de 

sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin- Catalunya corresponent al 2011, 2012 i 2013

guda el 21.02.2014, DSPC-C 347. Tram. 334-00056/10, 334-00057/10 i 334-00058/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Compareixença de Gregorio Garzón Claria Reg. 56341 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

na, catedràtic de dret internacional públic de de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

la Universitat Autònoma de Barcelona i ex Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.02.2014

jurisconsult del Parlament Europeu, davant 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir A la presidenta del Parlament
Tram. 357-00582/10

Benvolguda presidenta,
Acord de tenir la sessió de compareixença En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 

en compliment del que disposa l’article 12 de la Llei 
Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i 
núm. 2, tinguda el 03.09.2013, DSPC-C 184. una en suport informàtic, la Memòria anual 2013, cor-

responent a les activitats realitzades pel Consell.

Així mateix, sol·licito la compareixença davant la co-
missió que considereu més adient per tal de fer-ne la 
presentació.
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També us trameto, a efectes de registre, una còpia en 4.90. RÈGIM INTERIOR
paper i una en suport informàtic, de la Memòria 2011 
(aprovada pel Ple del Consell el 8 de febrer de 2012) i 4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT
de la Memòria 2012 (aprovada pel Ple del Consell el 
30 d’abril de 2013).

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment. Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2014

Barcelona, 19 de febrer de 2014
Tram. 231-00002/10

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 27, 26.02.2014, DSPC-P 49
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC. Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2014, a proposta de la Mesa Ampliada, d’acord 
amb l’article 29.5 del Reglament, ha designat Joan 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS Morell i Comas, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari So-

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata
cialista, diputats interventors per al període pressu-

lunya sobre l’observança del pluralisme po
postari del 2014.

lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
novembre del 2013 Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014
Tram. 337-00027/10

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 56340 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.02.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i ràdio, novem-
bre de 2013 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 de febrer de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 352-00876/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Suárez Arias, degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets re
	Tram. 352-00877/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya i director de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets rea
	Tram. 352-00878/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Vendrell i Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00879/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre i Aznar, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de la Càtedra d’Habitatge, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu
	Tram. 352-00880/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Isac i Aguilar, president de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00881/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen 
Gete-Alonso, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00882/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Rodríguez i Valdés, expert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00883/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Loscertales Fuertes, expert, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00884/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00885/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00886/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00887/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00888/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00889/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00890/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00891/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00892/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil i director de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
	Tram. 352-00893/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Santdiumenge, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
	Tram. 352-00894/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’oferta formativa per als alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada després de l’educaci
	Tram. 356-00452/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles Fàsia davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada quan a
	Tram. 356-00471/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Salleras, president del consell d’administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui l’estat d’elaboració de l’informe sobre els possibles efectes
	Tram. 356-00484/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal, director de recerca PISA - Catalunya de la Fundació Jaume Bofill, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori els resultats de l’informe PISA 2012 a Catalunya
	Tram. 356-00543/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti el treball sobre l’Agenda de Drets Humans per a aquesta legislatura
	Tram. 356-00545/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Adela Ferré, directora de l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixement», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti aquest informe
	Tram. 356-00553/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti l’«Informe Biocat 2013. Anàlisi del sector de les biociències a Catalunya. Una aposta pel valor i el creixeme
	Tram. 356-00554/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Ce
	Tram. 356-00573/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Martorell, representant del Departament d’Economia i Coneixement al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del 
	Tram. 356-00574/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Camí, representant de l’Ajuntament de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Cent
	Tram. 356-00575/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de l’Institut de Salut Carles III al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de M
	Tram. 356-00576/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant del Consell Superior d’Investigacions Científiques al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del directo
	Tram. 356-00577/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Centr
	Tram. 356-00578/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat de Barcelona al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medi
	Tram. 356-00579/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Ce
	Tram. 356-00580/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Raya, director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió de l’anterior director del Centre de Medicina Regenerativa de Barce
	Tram. 356-00581/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Estat d’Investigació del Ministeri d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i s
	Tram. 356-00582/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 356-00583/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, representant del Departament de Salut en el Patronat del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Cent
	Tram. 356-00584/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Tram. 356-00585/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social Can Vies
	Tram. 356-00589/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manel Castellví, comissari general d’Informació, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Social 
	Tram. 356-00590/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Aguiló, representant d’Entitats Santsenques, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el comís i l’ús policial d’un arxiu periodístic i material propietat d’entitats culturals en l’escorcoll del Centre Soci
	Tram. 356-00591/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00594/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre el model d’escola
	Tram. 356-00595/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els cursos impartits amb relació a l’ús de materials antiavalots
	Tram. 356-00598/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Karvala, d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les propostes per a combatre l’augment del feixisme i el racisme a Europa
	Tram. 356-00601/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al
	Tram. 356-00602/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el relleu en la presidència de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa de treball
	Tram. 355-00112/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el canvi de model del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 355-00113/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el comís de material durant l’escorcoll policial de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el 29 de gener de 2014
	Tram. 355-00114/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les circumstàncies de l’actuació policial a Can 
Vies, a Barcelona, el 29 de gener de 2014
	Tram. 355-00115/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’informe PISA corresponent al 2012
	Tram. 355-00116/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la darrera sentència del Tribunal Suprem sobre l’ensenyament a Catalunya
	Tram. 355-00117/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en què aquesta associació delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost
	Tram. 353-00177/10
	Substanciació

	Compareixença de Ramon Colom, president de l’Associació de Productors Audiovisuals, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impos
	Tram. 353-00178/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Martínez, director de Focus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, o de les persones d’ambdues entitats en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propos
	Tram. 353-00179/10
	Substanciació

	Compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
	Tram. 353-00180/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el s
	Tram. 353-00182/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor af
	Tram. 353-00183/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00184/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00185/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00186/10
	Substanciació

	Compareixença de Ventura Pons, director de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00187/10
	Decaïment

	Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00188/10
	Decaïment

	Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00189/10
	Substanciació

	Compareixença de Ferran Madico, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00190/10
	Substanciació

	Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00191/10
	Decaïment

	Compareixença d’Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00192/10
	Substanciació

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00193/10
	Decaïment

	Compareixença de Joan Manuel Tresserras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de l
	Tram. 353-00194/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Canut, actor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00195/10
	Decaïment

	Compareixença de Roger Mas, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00196/10
	Substanciació

	Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00197/10
	Decaïment

	Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00198/10
	Substanciació

	Compareixença d’Ernest Folch, editor, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00199/10
	Substanciació

	Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00200/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00201/10
	Substanciació

	Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00202/10
	Substanciació

	Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00203/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Bonet, director del Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre e
	Tram. 353-00204/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00205/10
	Substanciació

	Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista «Time Out Barcelona», amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00206/10
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Cubeles, professor d’economia de les indústries culturals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afe
	Tram. 353-00207/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Sisa, músic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 353-00208/10
	Decaïment
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El Consell 
 


El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de 
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. El CAC es regeix per 
la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, així 
com per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya. El Ple del Consell, òrgan de direcció de la institució, està 
integrat per 6 membres elegits pel Parlament de Catalunya. Des que es va 
crear el Consell, el Ple de la institució havia estat integrat per 10 membres, 
per bé que la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual va reduir-ne el nombre fins a 6 i va modificar-ne el 
sistema d’elecció, de manera que actualment tots els membres són elegits 
pel Parlament. 


 


 


 


Composició del Ple 


 
Roger Loppacher i Crehuet 
PRESIDENT 
Llicenciat en dret. Membre del Cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya. Ha estat vicepresident del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) del 2008 al 2012. També ha estat 
director general de Mitjans Audiovisuals, secretari general 


dels departaments d’Interior i Governació i vicepresident  del 
Consell  d’Administració  del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, així 
com professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
 


Josep Pont i Sans 
VICEPRESIDENT 
Informàtic i pèrit mercantil. Fundador de Ràdio Bellpuig. 
També va ser fundador i vicepresident del consorci 
Localret. Ha fundat i presidit, així mateix, el Consorci Local 
i Comarcal de Comunicació, Intracatalònia, l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN) i la revista Antena local. Ha 


estat president de la Comissió de Telecomunicacions de l’Associació Catalana de 
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Municipis (ACM), vicepresident de TDCOM, membre de la Mesa de Televisió 
Local i membre de l’Administració Oberta de Catalunya. També ha estat alcalde 
de Bellpuig per CiU, vicepresident del Consell Comarcal de l’Urgell, diputat 
provincial en el període 1998-1999, president de la Diputació de Lleida –des d’on 
va impulsar el portal d’internet Lleida.com i el canal Lleida TV– i diputat al 
Parlament de Catalunya.  
 
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Prestadors, 
coordinador adjunt de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i 
Tecnologia, membre de la comissió d'enllaç amb el Govern de la Generalitat i de 
la comissió mixta amb el Conselh Generau d'Aran. 
 


 
Daniel Sirera Bellés 
CONSELLER  SECRETARI 
Llicenciat en dret. Va ser diputat del Parlament de 
Catalunya entre el 1995 i el 2010, on va ser membre de la 
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ha estat portaveu adjunt 
i president del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (PPC), president del PPC, així com senador en 


representació de la Generalitat i regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ha 
col·laborat en diversos mitjans de comunicació, és autor del llibre Tan catalán 
como tú i ha estat soci director d'una agència de comunicació. 
  
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia. 
 
 
 


Esteve Orriols i Sendra 
CONSELLER   
Llicenciat en dret. Ha viscut la infància i l’adolescència al 
Moviment Escolta. Integrant de l’Assemblea de Catalunya, 
fou membre fundador de l’Associació de Veïns de la 
Geltrú. Casteller dels Bordegassos de Vilanova, procurador 
dels tribunals i professor d’educació física. Ha estat regidor 


de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i n’ha estat primer tinent d’alcalde i, 
posteriorment, alcalde. Ha estat, així mateix, diputat provincial i membre de la 
Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del 
Garraf, diputat del Parlament de Catalunya i secretari de la Mesa de la Cambra 
Catalana. 
  
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Continguts, 
coordinador adjunt de la Comissió de Normativa, Recerca i Internacional, i 
coordinador adjunt de la Comissió de Relacions amb la Societat i Educació en 
Comunicació Audiovisual. Vicepresident del Fòrum d'entitats de persones 
usuàries de l'audiovisual. Adjunt a la presidència de la Mesa per a la Diversitat en 
l'Audiovisual. 
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Elisenda Malaret i Garcia 
CONSELLERA 
Doctora en dret. Catedràtica de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona. Autora d’un centenar de 
publicacions en matèria de regulació econòmica, 
contractació pública, serveis públics, telecomunicacions i 
dret de l’audiovisual, entre d’altres. Ha estat professora 
visitant a diverses universitats europees, entre les quals la 


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sapienza-Università di Roma i Florència. 
És membre de l’European Group of Public Law i del consell de redacció de 
diverses revistes científiques espanyoles i franceses. Ha estat membre del 
Congrés dels Diputats, elegida com a independent a les llistes del PSC (2004-
2008).  
 
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Normativa, Recerca i 
Internacional, representant del CAC a la comissió d'enllaç amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i coordinadora del grup de treball sobre el servei públic.  
 
 


 
Carme Figueras i Siñol 
CONSELLERA  
Estudis en ciències físiques equivalents a una 
diplomatura. Regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(1983-2006) i diputada del Congrés (1993-1995). Diputada 
del Parlament (1995-2010). En aquest període, ha estat 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi, presidenta de la Comissió de Salut, 


vicepresidenta de la Comissió de Política Social i membre de la Comissió de 
Control de la CCMA, la d’Afers Institucionals i la d’Estudi de la Situació de 
Persones amb Discapacitat, entre d’altres. Ha estat consellera de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya (maig-novembre del 2006). 
  
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Relacions amb la 
Societat i Educació en Comunicació Audiovisual, coordinadora adjunta de la 
Comissió de Continguts i coordinadora adjunta de la Comissió de Prestadors. 
Presidenta del Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual. Presidenta 
de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. 
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Relació de comissions  
 
 


• COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
Coordinador: conseller Esteve Orriols i Sendra 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 


 
• COMISSIÓ DE NORMATIVA, RECERCA I INTERNACIONAL 


Coordinadora: consellera Elisenda Malaret i Garcia 
Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 
 


• COMISSIÓ DE PLATAFORMES AUDIOVISUALS, XARXES I 
TECNOLOGIA 
Coordinador: conseller Daniel Sirera Bellés 
Coordinador adjunt: conseller Josep Pont i Sans 


 
• COMISSIÓ DE PRESTADORS 


Coordinador: conseller Josep Pont i Sans 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 


 
• COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT I EDUCACIÓ EN 


COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
Coordinadora: consellera Carme Figueras i Siñol 
Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 


 
 
 


 
 


Canvis en la composició  
 
 


• 30 de juny   
La consellera Dolors Comas d’Argemir i Cendra i els consellers Josep 
Micaló i Aliu i Santiago Ramentol i Massana van finalitzar el seu mandat. 


 
• 4 de juliol   


El president del CAC, Ramon Font Bové, va presentar la renúncia el 20 de 
juny. Es va fer efectiva el 4 de juliol. 
 


• 9 de juliol 
El Parlament va elegir Roger Loppacher i Crehuet com a president i 
Daniel Sirera Bellés com a conseller el 4 de juliol. Van prendre possessió 
el 9 de juliol. 


  


 







MEMÒRIA ANUAL DEL CAC 2012                                                                                                                                       8 
 


Organigrama 
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Personal  
 
 


CLASSIFICACIÓ DEL 
PERSONAL 
 


 


DENOMINACIÓ 
 


GRUP 
 


NOMBRE 


ALTS CÀRRECS President  1 
 Consellers/es  5 
 Secretària general  1 
SUBTOTAL   7 
PERSONAL EVENTUAL Col·laboradors/es   4 
 Assessor   1 
 Comandament   1 
SUBTOTAL   6 
FUNCIONARIS Titulats/ades superiors A 2 
SUBTOTAL   2 
LABORALS FIXOS Comandaments A 10 
 Tècnics/es superiors i diplomats/ades  B 27 
 Suport administratiu i tècnic  C 24 
 Subalterns  D 3 
SUBTOTAL   64 
LABORALS TEMPORALS Comandaments A - 
 Tècnics superiors i diplomats  B 4 
 Suport administratiu i tècnic  C 5 
 Subaltern D 1 
SUBTOTAL   10 
 
TOTAL 


   
89 


 
 
 
 


 
Pressupost  
 
  PRESSUPOST 2012 


CAP. I Despeses de personal  5.087.269,47 


CAP. II Despeses corrents  1.191.194,58 


CAP. IV Despeses de transferències a corporacions locals i 
empreses privades  


_ 


CAP. VI Despeses en inversions  4.000,00 


CAP. VII Despeses de bestretes al personal 5.000,00 


 


TOTAL 


 


PRESSUPOST 


 


6.287.464,05 
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Prestadors 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té competència plena sobre els 
títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual. En 
concret, el Consell és competent per convocar i resoldre concursos 
d’adjudicació dels títols habilitants, autoritzar els negocis jurídics sobre els 
títols i sobre les modificacions de l’estructura accionarial o empresarial dels 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual i decidir, d’acord amb la 
Llei, sobre la renovació i la revocació d’aquests títols.  


 


NEGOCIS JURÍDICS 


En l’apartat de negocis jurídics, en destaca la sol·licitud d’Emissions Digitals de 
Catalunya, SA, únic prestador privat de televisió de cobertura nacional, per 
canviar la programació d’un dels quatre programes que explota, així com una 
segona sol·licitud per arrendar-lo a la societat Publitrece, SL (Canal Català). La 
petició va ser feta el setembre de 2011. 


En concret, EDC, SA, va demanar substituir la programació musical i cultural del 
programa número 4, que emetia principalment vídeos musicals sota la marca 
RAC105, per una altra programació amb contingut bàsicament i principalment 
polític, econòmic i social. 


El CAC, el març de 2012, va autoritzar el canvi d’oferta programàtica, per bé que 
l’acord estava condicionat a no emetre programació pròpia dels prestadors locals, 
així com a complir una sèrie de compromisos específics.  


EDC, SA, un cop va rebre la notificació, va presentar un escrit en què demanava 
el desistiment de les dues sol·licituds fetes, tant el canvi programàtic com 
l’arrendament, cosa que va deixar sense cap efecte tota l’actuació. El CAC va 
acordar acceptar el desistiment de les dues sol·licituds i va declarar conclús el 
procediment. 


La resta d’actuacions referides als negocis jurídics durant l’any 2012 van consistir 
en modificacions accionarials de les empreses posseïdores de les llicències, així 
com arrendaments de les llicències en favor d’una altra societat. 


 


 


 







MEMÒRIA ANUAL DEL CAC 2012                                                                                                                                       11 
 


ALTRES 


En l’apartat d’altres actuacions, en destaca el procediment sancionador seguit 
contra el prestador de serveis de televisió Publi 20, SL, per emetre continguts de 
tipologia altra que l’establerta a l’oferta mitjançant la qual va obtenir la concessió 
(actualment llicència).  


En concret, el prestador, que emet a la demarcació de Sabadell sota la marca 
Kiss TV, difonia exclusivament videoclips sense cap solució de continuïtat ni 
presència de conducció. Això suposava l’incompliment de diversos compromisos 
particulars, entre els quals hi havia la programació de proximitat, els programes 
d’accés social i la programació formativa, entre d’altres. 


El CAC va declarar Publi 20, SL, responsable d’una infracció greu per l’emissió de 
continguts de tipologia altra que l’establerta a l’oferta i li va imposar una sanció de 
12.001 euros. 


 


Actuacions en relació amb els prestadors  
 
 
 
 


Negocis jurídics 
 


 


15 


     Informes 9 
     Acords 6 
 


Organització i funcionament del servei públic 
audiovisual 
 


 


5 


     Informes 5 
 


Recursos administratius i contenciosos 
administratius 
 


 


27 


     Informes 27 
 


Altres 
 


 


2 


     Informes 1 
     Acords 1 


 
TOTAL  


 
49 
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Relació d’acords  
 
 
 
NEGOCIS JURÍDICS   
 
 


• Acord 18/2012 en relació amb la sol·licitud d'autorització de les operacions de fusió 
per absorció de Rkor Radio, SLU, per part d'Uniprex, SAU, i d'aquesta per part de la 
societat Publicidad 3, SAU. Data: 8 de febrer 


 
• Acord 19/2012 en relació amb la sol·licitud d'autorització d'Antena 3 de Radio, SA, 


per a la transmissió de la llicència per a la prestació del servei de comunicació 
audiovisual radiofònica corresponent a la localitat de Lleida (101.3 MHz). Data: 8 de 
febrer 


 
• Acord 44/2012 en relació amb l'autorització del canvi de l'oferta programàtica del 


programa número 4 del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura 
nacional sol•licitat per Emissions Digitals de Catalunya, SA. Data: 21 de març 


 
• Acord 53/2012 en relació amb l'acceptació del desistiment presentat per Emissions 


Digitals de Catalunya, SA, en relació amb la revisió i arrendament del programa 
número 4del canal múltiple de televisió digital terrestre. Data: 11 d’abril 


 
• Acord 175/2012 en relació amb l’arrendament de la llicència per a la prestació del 


servei de comunicació audiovisual radiofònica de la localitat de Vic, per part de la 
societat Osonenca de Ràdio i Televisió, SA, a favor de Totssomun, SL. Data: 21 de 
novembre 


 
• Acord 177/2012 en relació amb la modificació de l'estructura accionarial de la 


societat Agrupación Radiofónica, SA (AGRURASA). Data: 21 de novembre 
 
 
 
ALTRES 
 
 


• Acord 176/2012 en relació amb l'expedient sancionador 5/2012-S incoat al prestador 
de serveis de televisió Publi 20, SL. Data: 21 de novembre 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._18-2012_12-A-2011_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._18-2012_12-A-2011_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._18-2012_12-A-2011_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._19-2012_11-A-2011_protecci__de_dades_doc_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._19-2012_11-A-2011_protecci__de_dades_doc_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._19-2012_11-A-2011_protecci__de_dades_doc_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._44-2012__EDC_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._44-2012__EDC_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._44-2012__EDC_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._53-2012_desistiment_sol_licitud_EDC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._53-2012_desistiment_sol_licitud_EDC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac._53-2012_desistiment_sol_licitud_EDC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_175.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_175.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_175.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_177.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_177.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_176.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_176.pdf
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Continguts 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel que fa als continguts, té la 
funció de vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, 
religiós, cultural i de pensament. Igualment, ha de vetllar pel compliment de 
la normativa sobre protecció de la infància i l’adolescència, la publicitat, la 
llengua i les quotes de producció, entre d’altres. 
 
 
Per dur a terme les seves funcions, el Consell ha establert un sistema de 
monitoratge dels prestadors de serveis audiovisuals. El nombre total d’hores de 
programació analitzades durant l’any 2012 ha estat de 40.272 hores, distribuïdes 
entre la televisió (36.687 hores) i la ràdio (3.585 hores). En el cas de la publicitat, 
s’han analitzat 4.587 formes publicitàries. 
 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU 
 
Pel que fa al pluralisme polític, el Consell va elaborar durant el 2012 un total 
d’11 informes mensuals. Els informes de pluralisme polític analitzen la presència i 
el temps de paraula dels diferents actors polítics i inclouen una anàlisi quantitativa 
i una valoració qualitativa. Els informes mensuals analitzen mostres rotatòries 
d’entre 5 i 7 televisions, i d’entre 2 i 4 ràdios. El CAC elabora informes de 
pluralisme polític de caràcter mensual des de l’any 2002.  
 
Així mateix, com s’ha realitzat en cada convocatòria electoral, el Consell va fer el 
2012 un informe específic, juntament amb una valoració, sobre el pluralisme 
polític a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament 
celebrades el 25 de novembre.   
 
En el mateix capítol de pluralisme polític, el Consell va aprovar 5 acords per 
reclamacions presentades per grups parlamentaris i 1 com a resultat d’una 
reclamació feta pels sindicats CCOO i UGT. En concret, hi va haver 4 queixes 
presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència sobre diverses qüestions, així com 1 queixa del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya sobre el tractament informatiu als mitjans de la 
CCMA de la manifestació “Catalunya, nou estat d’Europa”, que es va fer l’11 de 
setembre. 
 
La queixa presentada pels sindicats CCOO i UGT feia referència al fet que no van 
tenir l’oportunitat d’explicar al programa El matí de Catalunya Ràdio el seu suport 
a la vaga general del 29 de març abans d’aquesta data.  
 
En el capítol de pluralisme no polític, el CAC va adoptar dos acords, com a 
resposta de les queixes presentades sobre dos programes emesos per TV3. En 
primer lloc, es va aprovar un acord sobre la reclamació presentada per la 
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Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que va criticar les 
generalitzacions que es van fer sobre el món del cooperativisme en un reportatge 
emès al programa 30 minuts. En segon lloc, es va aprovar un altre acord arran 
d’una reclamació de la Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, que 
va presentar una queixa perquè no hi havia cap representant de les famílies en un 
programa Àgora dedicat a l’educació 
 
 
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
 
Amb relació a la protecció de la infància i l’adolescència, en destaquen dos 
acords. En primer lloc, hi va haver un acord en què el CAC instava el Ministeri 
d’Indústria a actuar per tal que les corrides de toros no s’emetessin dins de les 
franges de protecció reforçada per als menors. El Consell, que va actuar arran 
d’una denúncia de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los 
Animales, va analitzar una corrida de toros emesa per part de TVE, que va ser la 
primera que es feia en els darrers sis anys. El Consell va concloure que les 
corrides de toros s’han de senyalitzar com a “no recomanades per a menors de 13 
anys” i que, per tant, no es poden emetre en la franja de protecció reforçada, tal 
com ho estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual. 
 
El CAC, que a partir del segon semestre del 2012 ha intensificat el control sobre 
les televisions estatals, actua en aquests casos en aplicació de la Llei 2/2000, de 
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que estableix que quan el 
Consell detecta continguts que infringeixen la normativa audiovisual en mitjans no 
sotmesos al seu àmbit competencial pot instar l’actuació del Ministeri d’Indústria. 
 
L’altra actuació destacada del CAC sobre protecció de la infància va ser causada 
per uns comentaris fets per un dels tertulians del programa Catalunya Opina, i que 
van ser emesos dins de l’horari infantil per Canal Català. El CAC va concloure que 
el prestador va cometre dues infraccions, una de greu per l’incompliment del 
deure de protecció de la infància i la joventut, i una de lleu per la manca de 
respecte envers la dignitat humana. Per les dues infraccions va imposar al 
prestador dues multes per un total de 14.601 euros. 
 
 
CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS 
 
Amb relació als continguts discriminatoris i ofensius, hi va haver quatre 
actuacions. En primer lloc, el CAC va actuar arran de la queixa d’una persona 
teleespectadora per la presència de continguts sexistes i discriminatoris en el 
programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, emès per la televisió d’àmbit 
estatal Cuatro. En aquest cas, el CAC, d’acord amb les seves funcions pel que fa 
a prestadors no sotmesos a la seva competència, va instar el Ministeri d’Indústria 
a adoptar les mesures oportunes. 
 
En segon lloc, hi va haver un acord en què es recorda a Catalunya Ràdio que els 
responsables del programa La tribu havien d’haver reaccionat amb diligència 
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davant de comentaris de persones convidades que podrien incitar a la violència 
masclista.  
 
En tercer lloc, hi va haver una actuació d’ofici per l’emissió del programa Bestiari 
il·lustrat (Super3/33). El Consell va concloure que el programa havia inclòs 
expressions que podrien considerar-se justificadores d’un determinat ús de la 
violència i que no responien a la missió de servei públic que té encomanada el 
prestador Televisió de Catalunya.  
 
Finalment, hi va haver un acord en què s’indicava a Televisió de Catalunya que, 
en relació amb un episodi del programa Polònia, havia d’extremar les mesures per 
tal d’evitar tractaments del fet religiós que puguin afavorir la reproducció 
d’estereotips discriminatoris envers qualsevol confessió. 
  
 
COMUNICACIÓ COMERCIAL  
 
En l’apartat de comunicació comercial, el CAC va dur a terme cinc actuacions, 
de les quals tres van ser sobre cadenes de televisió d’àmbit estatal i, les altres 
dues, sobre el prestador nacional privat Emissions Digitals de Catalunya, SA. 
 
En el cas de les televisions estatals, una de les actuacions més rellevants va ser 
per irregularitats en l’aplicació de la modalitat publicitària de pantalla compartida 
en retransmissions d’esdeveniments esportius. En concret, es van analitzar les 
curses de motos, emeses per Telecinco, i les de Fórmula 1, emeses per Antena 3 
TV. El Consell va advertir el Ministeri d’Indústria de la vulneració legal que suposa 
interrompre les curses, abans i després del bloc de pantalles compartides, amb 
una careta a pantalla completa. Així mateix, el Consell va denunciar que els 
prestadors no inserien el rètol preceptiu que indica que s’emet un contingut 
publicitari. 
 
El CAC també va actuar per un excés de publicitat en el programa Astro, emès 
per la cadena laSexta, que consistia a mantenir en pantalla un rètol publicitari de 
forma gairebé permanent. El Consell es va adreçar al Ministeri d’Indústria, que va 
dur a terme les gestions pertinents, fruit de les quals es va corregir el problema. 
Així mateix, el Consell va actuar per un anunci de jocs d’atzar emès per Antena 3 
TV, que incloïa unes tipologies de joc –blackjack i ruleta– que no es poden 
difondre dins de l’horari de protecció infantil. 
 
En el cas del prestador privat nacional Emissions Digitals de Catalunya, SA, el 
CAC va dur a terme dues actuacions: una primera per excés publicitari en 
diversos programes del canal Estil 9, que va concloure amb la imposició d’una 
sanció de 12.001 euros, i una segona per l’emplaçament publicitari prohibit d’una 
beguda alcohòlica en un programa emès per la cadena 8tv. En aquest darrer cas, 
el CAC va requerir el prestador a cessar immediatament l’emplaçament publicitari. 
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QUOTES DE DIFUSIÓ I DE FINANÇAMENT DE LA PRODUCCIÓ 
 
En el capítol sobre quotes de difusió i de finançament de la producció, el 
Consell va elaborar l’informe sobre el compliment de TVC de l’obligació d’inversió 
en obres audiovisuals europees a les televisions referit a l’any 2011. L’informe del 
CAC va concloure que TVC va complir amb les obligacions de difusió i 
finançament d’obres audiovisuals europees, així com amb les obligacions en 
matèria de reserva d’espais a programadors independents. El CAC elabora 
informes sobre quotes de producció de TVC de caràcter anual des de l’any 2000. 
 
 
ALTRES 
 
Finalment, del capítol altres, en destaquen tres actuacions. En primer lloc, un 
acord sobre el concurs de call TV Premios por un tubo, emès pel prestador 8tv. 
En aquest cas, el CAC va rebre la denúncia d’una persona que va concursar per 
telèfon i que, malgrat encertar la pregunta demanada, no va rebre el premi 
promès. El CAC va resoldre posar el fet en coneixement del Ministeri Fiscal pel 
possible delicte d’estafa, com també adreçar-se a tres organismes amb 
competències en joc i telefonia perquè adoptessin les actuacions oportunes. 
 
En segon lloc, el Consell va enviar un recordatori als prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual amb relació a la normativa de publicitat de joguines amb 
vista a la campanya de Nadal. El recordatori incloïa el recull de normativa 
aplicable i la relació de principis que les comunicacions comercials adreçades a 
menors han de tenir en compte. 
 
El darrer acord destacable va ser en relació amb una queixa presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya sobre la forma en què el programa 
Els matins de TV3 va redactar la “pregunta del dia”, que serveix per copsar 
l’opinió de l’audiència. L’actuació del Consell va concloure amb una advertència al 
prestador públic en el sentit de la necessitat de respectar el Llibre d’estil de la 
CCMA. 
 
 
Actuacions en relació amb els continguts 
 
 
 


Pluralisme i tractament informatiu 
 


 


46 


     Informes 26 
     Acords 20 
 


Protecció de la infància i l’adolescència 
 


 


197 


     Informes 195 
     Acords 2 
 


Continguts discriminatoris i ofensius 
 


 


8 


     Informes 4 
     Acords 4 
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Comunicació comercial 
 


 


170 


     Informes 165 
     Acords 5 
 


Quotes de difusió i de finançament de la 
producció 
 


 


6 


     Informes 5 
     Acords 1 
 


Altres 
 


 


41 


     Informes 34 
     Acords 7 
 
TOTAL  


 
468 


 


 
 
Relació d’acords  
 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU  
INFORMES MENSUALS DE PLURALISME POLÍTIC 
 


• Acord 2/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Octubre de 2011. Data: 12 de gener 


 
• Acord 12/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 


ràdio. Novembre de 2011. Data: 20 de gener 
 


• Acord 21/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Desembre de 2011. 16 de febrer 


 
• Acord 40/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 


ràdio. Gener de 2012. Data: 9 de març 
 


• Acord 57/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Febrer de 2012. Data: 20 d’abril 


 
• Acord 76/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 


ràdio. Març de 2012. Data: 16 de maig 
 


• Acord 103/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Abril de 2012. Data: 15 de juny 


 
• Acord 123/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 


ràdio. Maig de 2012. Data: 26 de juliol 
 


• Acord 132/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Juny de 2012. Data: 26 de setembre 


 
• Acord 166/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 


ràdio. Juliol de 2012. Data: 29 d’octubre 
 


• Acord 191/2012 en relació amb l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Agost de 2012. Data: 14 de desembre 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_NOVEMBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_NOVEMBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_DESEMBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_DESEMBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/1__Informe_GENER_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/1__Informe_GENER_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_FEBRER_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_FEBRER_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/3__Informe_MAR__2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/3__Informe_MAR__2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/4__Informe_ABRIL_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/4__Informe_ABRIL_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/5_Informe_MAIG_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/5_Informe_MAIG_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/6__Informe_JUNY_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/6__Informe_JUNY_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JULIOL_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JULIOL_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_AGOST_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_AGOST_2012.pdf
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PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU  
INFORMES SOBRE PERÍODES ELECTORALS 
 


• Acord 185/2012 en relació amb l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 (del 9 al 
23 de novembre) i les valoracions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Data: 
30 de novembre 
 


 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU 
 


• Acord 107/2012 en relació amb la resposta a les queixes presentades sobre el 
programa 30 minuts “Entrampats a l'Aldea”, emès per Televisió de Catalunya, SA. 
Data: 27 de juny 


 
• Acord 115/2012 en relació amb la queixa presentada pel subgrup parlamentari 


Solidaritat Catalana per la Independència sobre la participació de portaveus 
parlamentaris en el programa Àgora que emetrà Televisió de Catalunya, SA el 9 de 
juliol de 2012. Data: 4 de juliol 


 
• Acord 125/2012 en relació amb el programa Àgora “Debat sobre educació: ens hi 


juguem el futur” emès per Televisió de Catalunya, SA (TV3) el 18 de juny de 2012. 
Data: 25 de juliol 


 
• Acord 135/2012 en relació amb el tractament informatiu que rep el diputat no adscrit, 


Joan Laporta, per part dels informatius de TVC. Data: 3 d’octubre 
  


• Acord 156/2012 sobre la queixa efectuada pels secretaris generals de CCOO i d’UGT 
de Catalunya en relació amb el programa El matí de Catalunya Ràdio. Data: 17 
d’octubre 


 
• Acord 168/2012 sobre la queixa formulada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 


de Catalunya sobre el tractament informatiu de la manifestació "Catalunya, nou 
estat d'Europa". Data: 7 de novembre 


 
• Acord 171/2012 en relació amb la resposta a la queixa formulada pel subgrup 


parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), relativa a la “manca 
d’honestedat informativa”. Data: 7 de novembre 


 
• Acord 172/2012 en relació amb la resposta a la sol·licitud que formula al Consell el 


subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), amb relació 
a l’ordre d’aparició dels representants dels partits parlamentaris. Data: 7 de 
novembre 


 
 
 
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  
 


• Acord 147/2012 en relació amb l'emissió per televisió de les corrides de toros i la 
protecció dels menors davant continguts audiovisuals susceptibles d'afectar-ne el 
desenvolupament físic, mental o moral. Data: 25 d’octubre 
 


• Acord 187/2012 en referència amb l'expedient sancionador núm. 1/2012-S (manca de 
respecte dels valors constitucionals i protecció de menors) incoat al prestador de 
serveis de televisió Smile Advertising, SL. Data: 3 de desembre 


 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/I_136_TOTAL_ELECCIONS_AUTON_MIQUES_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/I_136_TOTAL_ELECCIONS_AUTON_MIQUES_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/I_136_TOTAL_ELECCIONS_AUTON_MIQUES_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._107-2012__Entrampats_en_l_Aldea_post_comissi__inf.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._107-2012__Entrampats_en_l_Aldea_post_comissi__inf.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._115-2012_Joan_Laporta_i_TV3_revAJ.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._115-2012_Joan_Laporta_i_TV3_revAJ.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._115-2012_Joan_Laporta_i_TV3_revAJ.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._115-2012_Joan_Laporta_i_TV3_revAJ.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_125.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_125.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_135_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_135_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_156.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_156.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_156.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_168.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_168.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_168.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_171.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_171.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_171.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_172.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_172.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_172.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Ac_147_toros.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Ac_147_toros.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Ac_147_toros.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_187.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_187.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_187.pdf
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CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS  
 


• Acord 27/2012 en relació amb l'anàlisi de l'emissió del programa ¿Quién quiere 
casarse con mi hijo?, emès per Cuatro (Mediaset España Comunicació, SA). Data: 23 
de març 
 


• Acord 126/2012 de recordatori al prestador de serveis de ràdio Catalunya Ràdio 
SRG, SA, en relació amb les queixes presentades sobre el programa La tribu emès 
el 8 de juny de 2012. Data: 25 de juliol  
 


• Acord 165/2012 en relació amb el tancament del període d'informació prèvia obert a 
Televisió de Catalunya, SA, arran del programa Bestiari il·lustrat emès el 9 d'octubre 
de 2012 pel canal 33. Data: 7 de novembre 
 


• Acord 167/2012 de recordatori a Televisió de Catalunya, SA, en relació amb el 
tractament del fet religiós en els programes d’entreteniment. Data: 7 de novembre 
 
 


 


COMUNICACIÓ COMERCIAL  


• Acord 85/2012 sobre la presència de missatges publicitaris en el programa Astro TV 
de laSexta. Data: 6 de juny 


 
• Acord 131/2012 en relació amb l'emissió d'anuncis de jocs en hores d'audiència 


infantil pel prestador Antena 3 TV. Data: 19 de setembre 
 


• Acord 144/2012 sobre l'emissió de pantalles compartides en el transcurs de 
retransmissions d'esdeveniments esportius per part de Telecinco i Antena 3. Data: 
10 d’octubre 


 
• Acord 159/2012 en relació amb l'expedient sancionador núm. 3/2012-S incoat al 


prestador de serveis de televisió Emissions Digitals de Catalunya, SA. Data: 24 
d’octubre 


 
• Acord 194/2012 en relació amb el requeriment de cessament de l’emplaçament de 


producte d’Estrella Damm al prestador de serveis de televisió Emissions Digitals de 
Catalunya, SAU. Data: 21 de desembre 


 


 
QUOTES DE DIFUSIÓ I DE FINANÇAMENT DE LA PRODUCCIÓ 
 


• Acord 148/2012 en relació amb la verificació del compliment de TVC de l'obligació 
d'inversió en obres audiovisuals europees a les televisions. Any 2011. Data: 8 de 
novembre 


 
 
 
ALTRES  
 


• Acord 32/2012 sobre l'emissió del concurs de call TV Premios por un tubo per 8tv 
per tal que l'Agència Catalana de Consum dugui a terme les actuacions que 
consideri oportunes. Data: 7 de març 
 


• Acord 33/2012 sobre l'emissió del concurs de call TV Premios por un tubo per 8tv 
per tal que la Comissió de Supervisió dels Serveis de Tarifació Addicional dugui a 
terme les actuacions que consideri oportunes. Data: 7 de març 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_27_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_27_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_126.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_126.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_126.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_165.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_165.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_165.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_167.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_167.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Bo_Acord_2012_85.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Bo_Acord_2012_85.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/ac_13112_cat_Binguez.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/ac_13112_cat_Binguez.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_144.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_144.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_159.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_159.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_194.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_194.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_194.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_10V2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_10V2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_32.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_32.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_32.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_33.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_33.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_33.pdf
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• Acord 34/2012 sobre l'emissió del concurs de call TV Premios por un tubo per 8tv 


per tal que la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat dugui a terme les 
actuacions que consideri oportunes. Data: 7 de març 
 


• Acord 35/2012 sobre l'emissió del concurs de call TV Premios por un tubo per 8tv 
per tal que el Ministeri Fiscal dugui a terme les actuacions que consideri oportunes. 
Data: 7 de març 
 


• Acord 127/2012 en relació amb el programa Sense ficció “Què mengem?” emès per 
Televisió de Catalunya, SA (TV3) el 30 de maig de 2012. Data: 25 de juliol 


 
• Acord 170/2012 . Recordatori als prestadors de serveis de comunicació audiovisual 


amb relació a la normativa de publicitat de joguines. Data: 7 de novembre 
 


• Acord 188/2012 en relació amb la queixa efectuada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular sobre la "pregunta del dia" realitzada al programa Els matins de TV3, emès 
per Televisió de Catalunya el 19 d'octubre de 2012. Data: 3 de desembre 


 
 
  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_34.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_34.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_34.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_35.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_35.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_127_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_127_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_170_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_170_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_188.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_188.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2012_188.pdf
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Normativa  
 
 
L’article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya reconeix la potestat reglamentària del Consell. Les 
disposicions de caràcter general adoptades pel Consell reben el nom 
d’instruccions generals i són vinculants per als prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual. D’altra banda, el Consell té entre les seves 
funcions impulsar l’autoregulació, cosa que duu a terme mitjançant 
l’elaboració de recomanacions, que no tenen caràcter vinculant. 
 
 
 
INSTRUCCIONS GENERALS 
 
Pel que fa a la potestat reglamentària, durant l’any 2012, el CAC va aprovar la 
Instrucció general sobre les condicions i el procediment de la comunicació prèvia 
per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies 
altres que l’espectre radioelèctric. Aleshores va ser la vuitena instrucció general 
aprovada pel regulador audiovisual català. 
 
La Instrucció general esmentada és una disposició reglamentària que 
desenvolupa les previsions que conté el capítol IV del títol IV de la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA). Aquesta 
Llei estableix un doble règim jurídic per als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual que presten aquesta activitat a Catalunya, en funció de si utilitzen 
l’espectre radioelèctric o no. 
 
En concret, el model que estableix la LCA consisteix, d’una banda, en un règim de 
llicències per a aquells serveis de comunicació que utilitzen l’espectre radioelèctric 
i, de l’altra, un règim de comunicació prèvia si el servei de comunicació es presta 
mitjançant tecnologies que no utilitzen l’espectre radioelèctric. 
  
 
ALTRES 
 
Dins d’aquest apartat, en destaca un acord relatiu a la designació dels membres 
del Consell d’Administració de la societat Badalona Comunicació, SA, que 
gestiona la ràdio i la televisió públiques en aquest municipi. L’acord, que es va fer 
a requeriment de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es va dur a terme a 
l’empara del que estableix l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 
 
 
 
 







MEMÒRIA ANUAL DEL CAC 2012                                                                                                                                       22 
 


Actuacions amb relació a la normativa  
 


 
 


Instruccions generals 
 


 


3 


     Informes 2 
     Acords 1 
 


Altres 
 


 


7 


     Informes 5 
     Acords 2 
 
TOTAL  


 
10 


 
 
Relació d’acords 
 
 
 
INSTRUCCIONS GENERALS 
 


• Acord 65/2012 pel qual s'aprova la Instrucció general sobre les condicions i el 
procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual mitjançant tecnologies altres que l'espectre radioelèctric. Data: 26 d’abril 


 
 
 
ALTRES 
 


• Acord 11/2012 sobre la petició formulada per l'Ajuntament de Badalona en relació 
amb l'elaboració d'una proposta a l'empara del que estableix l'apartat 2 de l’article 
33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. Data: 18 de gener 
 


• Acord 39/2012. Informe amb relació a cadascun dels candidats i candidates a formar 
part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals relatiu 
a llur capacitat i idoneïtat per ocupar el càrrec. Data: 21 de març 
 


 
 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Instrucci__versi__per_al_DOGC__catal__.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Instrucci__versi__per_al_DOGC__catal__.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Instrucci__versi__per_al_DOGC__catal__.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._11-2012_Aj._Badalona_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._11-2012_Aj._Badalona_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._11-2012_Aj._Badalona_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._11-2012_Aj._Badalona_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._39-2012_Nou_acord_consellers_CCMA__2__revNeus.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._39-2012_Nou_acord_consellers_CCMA__2__revNeus.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Ac._39-2012_Nou_acord_consellers_CCMA__2__revNeus.pdf





MEMÒRIA ANUAL DEL CAC 2012                                                                                                                                       23 
 


Missions de servei 
públic 
 


L’article 29 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, determina que “correspon al Parlament i al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb les seves atribucions, 
de controlar que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals compleix 
les missions de servei públic que li corresponen, i també del que estableix el 
contracte programa pel que fa als objectius específics derivats d’aquestes”. 
Així mateix, la lletra q de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya disposa que el Consell té la funció de 
“garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als 
mitjans de comunicació audiovisual de gestió pública”. 


 


El CAC va elaborar l’“Informe en relació amb el compliment de les missions 
específiques del servei públic audiovisual de competència de la Generalitat de 
Catalunya: Televisió de Catalunya - Any 2011”. 


L’informe del CAC estava estructurat en 16 epígrafs, que coincideixen amb les 
lletres de l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 22/2005.  


L’informe va concloure que el prestador públic de televisió va complir globalment 
les missions assignades, si bé va considerar que calia introduir-hi determinades 
millores puntuals. Així mateix, el document va constatar la necessitat de dotar la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del contracte programa 
corresponent, atès que el darrer va caducar l’any 2009. 


És el primer cop que el CAC elabora un informe global, amb una mostra d’un any, 
sobre el compliment de les missions de servei públic, ja que fins aleshores havia 
realitzat informes sobre aspectes puntuals. 
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Actuacions en relació amb les missions de servei 
públic 
 
 


Missions de servei públic 
 


 


5 


     Informes 4 
     Acords 1 
 
TOTAL  


 
5 


 
 


 
Relació d’acords 
 
 
 
MISSIONS DE SERVEI PÚBLIC 
 
 


• Acord 110/2012 en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic audiovisual de competència de la Generalitat de Catalunya: Televisió 
de Catalunya - Any 2011. Data: 27 de juny 
 


 
 


 
 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Ac__110-2012__informe_missions_SP_CCMA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Ac__110-2012__informe_missions_SP_CCMA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/Ac__110-2012__informe_missions_SP_CCMA.pdf
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Recerca  
 
Una funció del CAC és la recerca en el sector audiovisual, entesa com a 
activitat que permet augmentar la qualitat en les tasques reguladores del 
Consell. La recerca, integrada en el nucli d’activitats del Consell des que es 
va crear, es duu a terme mitjançant l’obtenció, l’anàlisi i el tractament 
d’informació sobre el sector i té una dimensió interna, com a tasca de suport 
i d’assessorament en la presa de decisions del Consell (protecció de 
menors, serveis sota demanda, etc.), i una d’externa. 
 
 
 
PUBLICACIONS 
 
Entre els informes publicats durant el 2012, en destaca l’Informe de l’audiovisual 
a Catalunya. Segons l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, aquest organisme l’ha d’elaborar anualment i l’ha de 
lliurar al Parlament i al Govern. 
 
També durant l’any 2012, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) com a institució de suport, va participar en 
el grup de treball internacional promogut per la UNESCO de definició 
d’estadístiques dels mitjans de comunicació. El projecte és una iniciativa de 
l’Institut d’Estadística de la UNESCO (UIS).  
 
 
ESTUDIS  
 
En l’exercici de la seva funció de promocionar la recerca, el 2012 el CAC va 
convocar i va concedir els XXIV Premis CAC a la investigació en comunicació 
audiovisual. La guanyadora va ser Maddalena Fedele, amb el treball “El consum 
adolescent de la ficció seriada”.  
 
En la mateixa línia d’impuls de la recerca, el Consell va rebre els treballs que van 
obtenir subvenció en la VIII convocatòria d’ajuts del CAC per a projectes de 
recerca. Les persones investigadores van lliurar els 5 treballs que van ser becats 
en la convocatòria esmentada i va restar pendent el lliurament d’un sisè treball, 
que va demanar una pròrroga per presentar-lo. 
 
 
QUADERNS DEL CAC 
 
Així mateix, el 2012 es va editar un nou número de la revista científica Quaderns 
del CAC. El número 38, sota el títol Reptes de l’audiovisual europeu, va incloure, 
entre altres aspectes, estudis sobre el pluralisme en els mercats audiovisuals 
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europeus, sobre la seva regulació, sobre la protecció dels menors en el nou 
entorn tecnològic i sobre les implicacions i els canvis que aquest nou entorn digital 
suposa per a la diversitat cultural. 
 
El número 38 de la revista Quaderns del CAC es va editar, en format electrònic, 
en català, en castellà i, parcialment, en anglès. Des del 2012 és de periodicitat 
anual. 
 


 
Actuacions amb relació a la recerca 
 
 


Informes 
 


 


32 
 


Publicacions 
 


 


2 
 


Estudis 
 


 


7 


     Treball guanyador dels Premis CAC 1 
     Ajuts a projectes de recerca. Treballs lliurats 6 
 


Quaderns del CAC 
 


 


1 


 
TOTAL  


 
42 


 
 
Relació d’actuacions 
 
 
 
PUBLICACIONS 
 


• Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2010. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
• Estadística de l’audiovisual a Catalunya 2010. Institut d’Estadística de Catalunya 


 
 
 
ESTUDIS  
TREBALL GUANYADOR 
XXIV EDICIÓ DELS PREMIS CAC 
 


• El consum adolescent de la ficció seriada. Maddalena Fedele 
 


 
 
ESTUDIS 
AJUTS DEL CAC A PROJECTES DE RECERCA  
TREBALLS LLIURATS AL CAC PROCEDENTS DE LA VIII CONVOCATÒRIA  
 


• Servei públic audiovisual i innovació tecnològica. Montse Bonet, David Fernández-
Quijada, Roberto Suárez Candel i Luis Arboledas.  
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Informe_audiovisual_Catalunya_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/eac10.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Resum_El_consum_adolescent_de_la_ficcio_seriada_televisiva_MFedele.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Servei_public_i_innovacio_tecnologica.pdf
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• Models emergents de sostenibilitat dels continguts audiovisuals a l’era digital: 
noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat. Mayo Fuster (coordinadora), 
Joan Subirats (coordinador), Margo Berlinguer i Rubén Martínez (Institut de Govern i 
Polítiques Públiques –IGOP–  de la Universitat Autònoma de Catalunya).  


 
• La ràdio a les xarxes socials. Anàlisi de l’ús, dinàmica i motivacions de la presència 


de les emissores generalistes a Facebook i Twitter. Toni Sellas.  
 


• El periodisme audiovisual a internet: funcions diferents, vídeos diferents. Roger 
Cassany (coordinador), Salvador Alsius, Mònica Figueras i Virginia Luzón.  


 
• Convergència digital i joves: els nous espais de consum audiovisual. Meritxell Roca 


Sales, Daniel Aranda Juárez i Jordi Sánchez Navarro (Grup de recerca Comunicació i 
Nous Mitjans – Universitat Oberta de Catalunya).  


 
• La proposta discursiva de La Riera sobre la pederàstia (TVC 2010-2011): marcs 


interpretatius i judicis morals a debat? Lorena Gómez Puertas. Termini de lliurament 
prorrogat. 


 
 
 
QUADERNS DEL CAC 
 


• Reptes de l’audiovisual europeu 
Número 38. Data: juny de 2012 


 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Sostenibilitat_continguts_av_en_era_digital.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Sostenibilitat_continguts_av_en_era_digital.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Radio_a_les_xarxes_socials_TSellas.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Radio_a_les_xarxes_socials_TSellas.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Periodisme_audiovisual_a_internet.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Convergencia_mediatica_i_joves.pdf

http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?NDc%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3F1YWRlcm5zL2RhcnJlckNvbnRlbnQ%3D
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Educació  
 
El Consell treballa en l’àmbit de l’educació en comunicació per tal de 
promoure l’alfabetització mediàtica. En aquesta línia s’emmarquen els 
Premis el CAC a l’escola, que fomenten la incorporació de l’educació en 
comunicació audiovisual en el currículum, amb una incidència especial en la 
percepció, l’anàlisi i la producció en l’àmbit audiovisual. 
 
 
 
L’any 2012, en resposta a la IX convocatòria, s’hi van presentar un total de 37 
treballs de 24 centres. Raons pressupostàries sobrevingudes amb posterioritat a 
la convocatòria van provocar que, en aquesta edició, els premis no tinguessin 
dotació econòmica. El reconeixement als treballs premiats es va fer mitjançant la 
tramesa de diplomes. Es van concedir 20 guardons a treballs sobre com fer un 
magazín, una radionovel·la o un curtmetratge, sobre la creació publicitària o sobre 
els curts d’animació. 
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Premis el CAC a l’escola 2012 
 
 
  


TÍTOL 
 


 


CENTRE EDUCATIU 
 


CATEGORIA A: ALUMNAT I CENTRES EDUCATIUS 
 


EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA – CICLE INICIAL 
1r  premi Joc joc Escola Tibidabo (Barcelona) 
1r  premi La mare robot Escola Tibidabo (Barcelona) 
2n premi Càmera i... acció! Escola Josep Dalmau i Carles 


(Girona) 
3r  premi Els nostres avis Escola de Bordils (Bordils) 
 


EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
1r  premi Els curts d’animació Escola Josep Pallach 


(Figueras) 
2n premi Som el que fem, fem el que som Escola Sant Josep Oriol 


(Barcelona) 
3r  premi L’Eram a l’escola Escola Josep Dalmau i Carles 


(Girona) 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - PRIMER CICLE 
1r  premi desert 
2n premi desert 
3r  premi Fem un magazine Institut Roseta Mauri (Reus) 
3r  premi Fem una ràdio novel·la Institut Roseta Mauri (Reus) 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - SEGON CICLE 
1r  premi Trencant tòpics. Els valors dels adolescents Institut Castelló d’Empúries 


(Castelló d’Empúries) 
2n premi Un dia diferent Institut Maria Aurèlia Capmany 


(Cornellà de Llobregat) 
3r  premi El naixement d’un institut Institut Roseta Mauri (Reus) 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
1r  premi Rawiora Natàlia Sellés Guillaumases 


(Institut Castelló d’Empúries) 
2n premi Procés de creació d’un curtmetratge animat Míriam Bonastre Tur (Institut 


Euclides, Pineda de Mar) 
3r  premi Aplicació pràctica dels criteris de publicitat 


de dues marques, Cocacola i Estrella 
Damm, a la creació d’un anunci d’un 
producte fictici 


Ana Millán Rodríguez (Institut 
Jaume Mimó, Cerdanyola del 
Vallès) 


4rt premi Imatge estereoscòpica Guillem Beltrà Bach (Institut 
Castell de Quer, Prats de 
Lluçanès) 


 


CATEGORIA B: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS 
 


1r  premi Ull, canvi i acció (Txaló-txaló i El meu avi 
viu a Cuba) 


Marta Calm Mir i Cèlia 
Pasadas Martín (Institut La 
Garrotxa, Olot) 


2n premi Del cinema a la publicitat Montserrat Planella Serra 
(Institut Castell d’Estela, Amer) 


3r  premi Teràpia de xoc, el nostre programa Anna Rodón Borràs (Institut 
Euclides, Pineda de Mar) 


3r  premi  L’ull viu Laura Riera Casellas (Institut 
Castelló d’Empúries) 
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Noves plataformes 
 
 
El sector audiovisual està immers en un procés profund de convergència 
dels serveis i de les plataformes de comunicació. I aquests nous serveis 
prenen cada vegada més rellevància en tots els àmbits de la societat. La 
Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia és l’eina de què 
disposa el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per reflexionar sobre les 
transformacions que s’estan produint al sector, així com per estudiar els 
nous hàbits de consum, els nous models de negoci, la connectivitat 
multidispositiva o l’enllaç amb les xarxes socials, entre altres aspectes. 
Durant el 2012, aquesta Comissió, a més de fer un seguiment exhaustiu de 
les innovacions, ha organitzat diverses activitats per tal d’aprofundir en el 
coneixement de la transformació dels serveis de comunicació audiovisual. 
 
 
 
JORNADA “EINES I SOLUCIONS PER ALS SERVEIS DE COMUNICACIÓ DE 
PROXIMITAT” 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
van organitzar el mes de febrer la jornada “Eines i solucions per als serveis de 
comunicació de proximitat”. La trobada, que va tenir lloc a ESADECREAPOLIS, 
va aplegar els diversos actors del sector audiovisual i tenia com a objectiu 
analitzar i compartir les experiències de mitjans de comunicació que, davant les 
dificultats que presenta l’escenari econòmic actual, estan explorant noves formes 
de distribució multimèdia a través d’internet. 
 
En concret, es van analitzar els casos de Cugat.cat, que ha apostat per la solució 
multiplataforma, que incorpora web, ràdio i televisió, Sant Quirze TV, VilaWeb TV, 
EL 9NOU i InOutTV. També es va debatre sobre l’optimització de continguts a 
través del multimèdia i la multiplataforma, tot analitzant els casos de l’Agència 
Catalana de Notícies i de Vértice 360. 
 
 
CODI D’AUTOREGULACIÓ PER EVITAR AUGMENTS SOBTATS DE SO A LA 
TELEVISIÓ 
 
El grup de treball impulsat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya per evitar les 
variacions sobtades de so a la televisió en les interrupcions publicitàries i en els 
canvis de programes va signar el mes de setembre un codi d’autoregulació en què 
es fixen, per primer cop, els paràmetres tècnics per tal d’evitar aquest fenomen. 
Així mateix, s’ha creat un comitè de seguiment que vetllarà pel compliment de les 
restriccions que s’hi estableixen. 
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La iniciativa impulsada pel CAC segueix la línia marcada a Europa, on existeix 
una gran preocupació per les molèsties que causen els canvis sobtats de so. El 
sistema és el mateix, en el sentit que els prestadors, tant públics com privats, i les 
agències de publicitat i les productores adopten una recomanació que estableix 
uns límits tècnics. Fins al moment, han implementat mesures sobre aquest 
fenomen França, Alemanya, Àustria, Suïssa, Holanda, Bèlgica i, en ràdio, 
Noruega.  
 
 
SESSIONS FORMATIVES 
 
A més d’organitzar seminaris i jornades, el CAC va promoure sessions formatives 
de temàtica diversa. Durant el 2012, es van dur a terme dues sessions d’estudi 
sobre la televisió connectada, a càrrec d’Abertis Telecom i de Deloitte, i una 
jornada de formació sobre el futur dels mitjans audiovisuals a Espanya en el nou 
escenari digital impartida per ESADE. 
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Gènere 
 
 
 
La normativa vigent atribueix al CAC la funció de garantir el compliment de 
les obligacions dels prestadors dels serveis de comunicació audiovisual 
relatives a assegurar un tractament adequat de les dones als mitjans de 
comunicació, tant en relació amb la seva representació com, de manera 
específica, al tractament de la violència masclista, de conformitat amb els 
principis i els valors que estableix la llei. L’any 2012, el Consell ha continuat 
treballant en aquesta línia amb activitats relacionades amb l’autoregulació i 
la coregulació dels mitjans, amb el seguiment de la presència de les dones 
als mitjans audiovisuals i amb actuacions de formació i de sensibilització.  
 
 
 
SEGUIMENT DE LA PRESÈNCIA DE LES DONES ALS MITJANS 
 
El Consell incorpora la variable sexe a tots els informes de pluralisme que 
elabora. Això permet avaluar la presència i la representació de les dones i dels 
homes en les diferents formes de pluralisme que analitza el CAC.  
 
 
FORMACIÓ PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES 
 
L’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya van dur a terme una sèrie de cursos de formació 
arreu del país amb l’objectiu de facilitar eines als i les professionals del periodisme 
per millorar el tractament de les notícies relacionades amb la violència masclista. 
En concret, es van realitzar quatre tallers gratuïts a les seus territorials del Col·legi 
de Periodistes de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  
 
La formació va utilitzar els materials didàctics Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les dones. Aquests materials van sorgir 
d’un procés de treball conjunt amb periodistes, representants de mitjans de 
comunicació, empreses de mitjans, institucions que organitzen aquesta formació i 
persones i entitats expertes. També es van prendre com a referència les 
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació. 
 
COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 


En el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista, de la qual forma part el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
el 2012 va participar en l’elaboració del Programa d’intervenció integral contra la 
violència masclista 2012-2015. 
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Relació amb les   
persones usuàries  
 
 
 
Les persones usuàries dels mitjans de comunicació es poden adreçar al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per expressar les consultes, les 
queixes i els suggeriments que creguin oportuns sobre la programació o la 
publicitat.  
 
Durant el 2012 es van rebre 244 comunicacions. Els principals motius de queixa 
van ser la protecció dels infants i els joves, el tractament informatiu i el pluralisme. 
Cal subratllar que, com ha passat en anys anterior, també es van rebre queixes 
associades, és a dir, una mateixa queixa que arriba, massivament i amb contingut 
idèntic, provinent de persones i entitats diferents. El 2012 es van rebre 38.514 
queixes associades sobre el tancament de TVCI. Per evitar distorsions en la 
presentació dels resultats, només s’ha comptabilitzat una única entrada en la 
relació global de les 244 queixes rebudes. 
 
 
 
 
 


TIPUS 
 


 


COMUNICACIONS 
 


CONSULTES 137 
QUEIXES 107 
 
TOTAL 


 
244 


 
 


 
Motius de queixa per part de la persona usuària  
 
 
TEMES 


 
NOMBRE DE QUEIXES 


 


 
% 


Protecció dels infants i els joves 19 17,8 
Tractament informatiu  13 12,2 
Pluralisme 11 10,3 
Altres  9 8,4 
Discriminació per raó de gènere 5 4,7 
Anorèxia /bulímia 5 4,7 
Continguts ofensius  5 4,7 
Protecció dels animals 5 4,7 
Discriminació de les persones 4 3,8 
Frau / concursos 4 3,8 
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TDT- senyal deficient 3 2,8 
Emissions il·legals 3 2,8 
Violència masclista 3 2,8 
Comportaments antisocials 2 1,9 
Manca d’informacions 2 1,9 
Tancament de TVCI 2 1,9 
Begudes alcohòliques  1 0,9 
Criteri de bon gust 1 0,9 
Desprestigi de les persones 1 0,9 
Diferències de so 1 0,9 
Freqüències 1 0,9 
Honestedat informativa 1 0,9 
Incompliment de compromisos 1 0,9 
Pornografia als webs 1 0,9 
Publicitat enganyosa 1 0,9 
Publicitat indirecta 1 0,9 
Publicitat política 1 0,9 
Violència 1 0,9 
 
TOTAL 


 
107 


 
100 


 
NOTA: Es van rebre 38.514 queixes idèntiques sobre el tancament de TVCI. En aquesta taula es 
comptabilitzen com una sola entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 


  







MEMÒRIA ANUAL DEL CAC 2012                                                                                                                                       35 
 


Relacions  
institucionals   
 
 
 
 


DATA 
 


 


ACTE 
 


 


LLOC 
 


 


2 i 3 de febrer 
 


Reunió de la Plataforma dels Consells 
audiovisuals Ibèrics 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


6 de febrer 
 


Jornada Eines i solucions per als serveis de  
comunicació de proximitat 
 


 


ESADECREAPOLIS 
(Sant Cugat del Vallès) 


 


21 de febrer 
 


Inauguració de la primera Jornada del Dia 
Mundial de la Ràdio. Taula rodona “Per una ràdio 
més global i competitiva” 
 


 


Auditori PIMEC 
(Barcelona) 


 


28 de febrer 


  


 


Reunió amb Julius Genachowski, president de la 
Federal Communication Commission dels EUA 


 


La Pedrera (Barcelona) 


 


29 de febrer 
 


Jornada “Camps invisibles: ones lliures?” 
Taula rodona “L’espectre radioelèctric. Accés i 
gestió”, organitzada per l’InCom-UAB 
 


 


Centre d’Art Santa 
Mònica (Barcelona) 


 


9 de març 
 


Acte oficial de commemoració del 
Dia Internacional de la Dona 
 


 


Parlament de 
Catalunya (Barcelona) 


 


9 de març 
 


Ponència “Audiovisual i democràcia: les regles 
d’organització i de funcionament dels mitjans 
públics locals”. Seminari de Dret Local 


 


 


Federació de Municipis 
de Catalunya 
(Barcelona) 


 


14 de març 


 


V Setmana per la Igualtat (URV). 
Conferència “Gènere i mitjans  
de comunicació” 


 


Observatori de la 
Igualtat. Universitat 
Rovira i Virgili 
(Tarragona) 
 


 


22 de març 
 


Fòrum de la Permanent de l’Observatori dels 
Drets de la Infància 
 


 


Seu de l’Observatori 
(Barcelona) 


 


5 d’abril 
 


Acte de commemoració del Dia Internacional 
del Poble Gitano 
 


 


Parlament de 
Catalunya (Barcelona) 


 


12 d’abril 
 


Taula rodona “La primavera àrab des dels mitjans 
de comunicació”, Jornada La missió de servei 
públic audiovisual a la regió del Magrib i el Màixriq 


 


 


OMEC (UAB) - Institut 
Panos Paris 
(Cerdanyola del Vallès) 


 


19 d’abril 


 


Ponència “El Consejo Audiovisual de Cataluña”, 
La nueva regulación del audiovisual 
 


 


Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo 
(Sevilla) 
 


 


8 de maig 


 


Fòrum de la Permanent de l’Observatori dels 
Drets de la Infància 
 


 


Seu de l’Observatori 
(Barcelona) 


 


24 de maig 
 


Ponència "L'impacte d'Internet a la comunicació", 
XII Congreso de la Asociación de Historiadores 
de la Comunicación 
 


 


Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona) 
 


 
 


6 de juny 


 
 


Visita institucional dels membres de la CCMA 
 


 
 


CAC (Barcelona) 
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20 de juny Compareixença del director de Catalunya Ràdio 
 


CAC (Barcelona) 
 


25 de juny 
 


Audiència amb la presidenta del Parlament 
 


 


Parlament de 
Catalunya (Barcelona) 
 


 


26 de juny 
 


Fòrum de la Permanent de l’Observatori dels 
Drets de la Infància    
 


 


Seu de l’Observatori 
(Barcelona) 


 


27 de juny 
 


Acte de commemoració del 30è aniversari del 
Grup de Comunicació Cugat.cat 
 


 


Monestir de Sant 
Cugat del Vallès 


 


29 de juny 
 


Plenari de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual (MDA) 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


11 de juliol 
 


Reunió de la Comissió Interdepartamental  
sobre Drogues 
 


 


Consell del Servei 
Català de la Salut 
(Barcelona) 
 


 


23 de juliol 
 


Reunió de la Comissió Nacional per a una Acció 
Coordinada contra la Violència Masclista  
 


 


Palau de Pedralbes 
(Barcelona) 


 


11 de setembre 
 


Acte commemoratiu de la Diada Nacional de 
Catalunya 
 


 


Parc de la Ciutadella 
(Barcelona) 


 


13 de setembre 
 


Signatura del Codi d’autoregulació sobre la 
sonoritat en els continguts audiovisuals 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


20 de setembre 
 


Conferència: “Actuacions i funcions 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya” 


 


Seu del Consell de la 
Gent Gran de 
Catalunya (Barcelona) 
 


 


26 de setembre 
 


Cloenda de la Diada de les Telecomunicacions 
 


CosmoCaixa 
(Barcelona) 
 


 


28 de setembre 
 


Visita institucional al Campus de la Comunicació  
 


Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona) 
 


 


4 i 5 d’octubre 
 


Ponència “Regulación económica y 
transparencia”, Seminari científic internacional 
“Derecho administrativo, transparencia e 
intervención económica” 
 


 


Universitat Jaume I 
(Castelló) 


 
 


16 d’octubre 


 
 


Reunió amb Eudald Domènech i visita a les 
instal·lacions de Total Channel 
 
 


 
 


InOut TV (Barcelona) 


 


18 i 19 d’octubre 
 


Ponència “Audiovisual en la era digital”, 2.º Fórum 
Maldonado. Libertad de expresión, 
responsabilidad social y derechos ciudadanos 
 


 


(Maldonado, Uruguai) 


 


2 de novembre 


 


Ponència “Perception and Consideration of Media 
Regulation Issues: Spain”, International Seminar 
on Trends in Journalism Self-Regulation 
 


 


Universitat de Mont-
real (Mont-real, 
Canadà) 


 


16 de novembre 
 


Working Group of EU Regulatory Authorities in 
the Field of Audiovisual Media Services 
 


 


Comissió Europea 
(Brussel·les) 


 


20 de novembre 
 


Cerimònia de cloenda de la XVI Setmana de 
les Pantalles Sanes “Valors, tecnologia i 
generacions” 
 


 


Saló de les Cròniques 
de l’Ajuntament de 
Barcelona 


 


22 de novembre 
 


Participació en la jornada “Televisión híbrida: 
operadores, reguladores y usuarios” 
 


 


Auditori IESE (Madrid) 


 


22 i 23 de 
novembre 


 


Reunió de la Xarxa d’Autoritats de Regulació  
Mediterrànies 
 


 


Lisboa (Portugal) 


 


27 de novembre 
 


Reunió de la Comissió Interdepartamental  
sobre Drogues 


 


Consell del Servei 
Català de la Salut 
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(Barcelona) 
 


29 de novembre 
 


Cerimònia de lliurament dels Premis FEMITIC 
2012  


 


 


Centre Cultural Teresa 
Pàmies (Barcelona) 


 


3 de desembre 
 


Inauguració de la jornada del Dia Mundial de la 
Televisió. “La televisió de pagament, te futur? És 
ja el present?” 
 


 


Auditori COETTC 
(Barcelona) 


 


11 de desembre 
 


Intervenció en les “Trobades formatives sobre 
ètica i audiovisual. Les bones pràctiques al sector 
audiovisual”, organitzades pel Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya 
(CPAC) 
 


 


Seu SGAE (Barcelona) 


 


12 de desembre 
 


Intervenció “Educació i cultura. Projectes 
educatius a l’audiovisual”, dins de les VI Jornades 
sobre Festivals de Cinema 


 


Facultat de 
Comunicació 
Blanquerna  
(Barcelona) 
 


 


18 de desembre 
 


Presentació de l’estudi dels dictàmens del Consell 
de la Informació de Catalunya (CIC) 
del període 1997-2011 
 


 


Col·legi de Periodistes 
de Catalunya 
(Barcelona) 


 


18 de desembre 
 


Assistència al 20è aniversari de l’Associació de 
Dones Periodistes  


 


Facultat de 
Comunicació 
Blanquerna  
(Barcelona) 
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Participació 
 


 
Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual  
 
 


La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual 
(MDA), creada el 2005, aplega representants de 
diversos grups culturals, institucions, 
empreses, col·lectius professionals, grups de 


recerca, universitats i mitjans de comunicació interessats a promocionar la 
multiculturalitat i la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya. 
 
 
 
 
GRUP DE TREBALL SOBRE LLENGUATGE INCLUSIU  
 
Al llarg del 2012, els membres del grup de llenguatge inclusiu van treballar en 
l’elaboració d’una guia adreçada als professionals del món de la comunicació 
audiovisual que preveu diverses recomanacions sobre l’ús de determinats tipus de 
llenguatge en les informacions relacionades amb les persones immigrades.  
 
 
PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS DE LA MESA PER A LA DIVERSITAT 
 
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) va reforçar la seva presència 
2.0 i va participar de manera activa en les xarxes socials a través de Twitter 
(@mesadiversitat) i Facebook. Mitjançant aquests canals, es van difondre i es van 
promoure totes aquelles activitats relacionades amb el món de la immigració i de 
la diversitat cultural.  
 
 
DIVERSCAT, L’AGENDA DE LA DIVERSITAT DE CATALUNYA 
 
Durant el 2012, també es van incrementar les visites i les consultes adreçades al 
web de l’Agenda Diverscat (www.diverscat.net). Es tracta d’una eina 
professional a l’abast dels professionals de la comunicació de les institucions i 
entitats que tracten temes relacionats amb el fet migratori. L'Agenda és un 
projecte conjunt del Consell de l'Audiovisual de Catalunya –en el marc de les 
actuacions de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual–, l'Ajuntament de 
Barcelona, la Direcció General d'Immigració de la Generalitat de Catalunya i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
 



http://www.diverscat.net/
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CONVOCATÒRIA DELS V PREMIS PER A LA DIVERSITAT EN 
L’AUDIOVISUAL  
 
La Mesa va convocar una nova edició, la V, dels Premis per a la Diversitat en 
l’Audiovisual, que s’atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives 
audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural que existeix a la nostra 
societat.  
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Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual   
 


 
El Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual es va constituir l’any 2001, a iniciativa del 
CAC, amb l’objectiu de ser un marc de referència per 
intercanviar coneixements i idees i donar resposta a 


les demandes de la societat civil en aquest sector. 
 
 
Integren el Fòrum 81 entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i 
col·legis professionals interessats en el món de les persones usuàries dels mitjans 
audiovisuals.  
 
 
 
JORNADA SOBRE EL DRET D’ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL PÚBLICS 
 
El 27 de novembre el Fòrum va organitzar la jornada “El dret d’accés als mitjans 
de comunicació audiovisual públics”, amb l’objectiu de reflexionar sobre la 
visibilitat del teixit associatiu als mitjans de comunicació audiovisual públics i les 
vies que tenen per accedir-hi.   
 
En la trobada, que va tenir lloc a la seu del CAC, hi van participar experts del món 
acadèmic universitari, representants dels mitjans de comunicació i directors de 
programes que promouen la participació social. També hi van assistir nombroses 
entitats cíviques i socials.  
 
Durant la jornada es va donar a conèixer el document “El dret d’accés als 
mitjans de comunicació”, elaborat pel Fòrum d’entitats, que fa una radiografia de 
la situació del dret d’accés als mitjans i inclou la conceptualització del problema, la 
situació normativa, una comparativa en l’àmbit internacional i una relació de 
recomanacions per avançar en aquesta qüestió. 
 
El document defineix els quatre conceptes clau que estructuren tant el compliment 
del dret d’accés dels grups socials significatius com la participació de la societat 
civil en els serveis de comunicació audiovisual. Els quatre aspectes, presentats 
segons un criteri de coresponsabilitat creixent, són els següents: pluralisme, dret 
d’accés, participació social i autogestió. 
 


 


 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/El_dret_d_acc_s.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/El_dret_d_acc_s.pdf
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La MEMÒRIA ANUAL DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. ANY 2012 va 
ser aprovada pel Ple d’aquest organisme el 30 d’abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDICIÓ: Servei de Premsa i Comunicació. CAC 
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* 
 
NOTA: tots els acords i els informes 
esmentats en aquesta Memòria 
disposen d’un enllaç a la pàgina web 
del CAC (www.cac.cat)  que us en 
mostra el contingut.  


 



http://www.cac.cat/
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El Consell 
 
 


El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de 
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. El CAC es regeix per 
la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, així 
com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya. El Ple del Consell, òrgan de 
direcció de la institució, està integrat per 10 membres, encara que en data 31 
de desembre de 2011 hi havia dues vacants. El 2 d’agost, el Govern de la 
Generalitat va aprovar un Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual que, entre altres mesures, proposa una reducció del 
nombre de membres del CAC. 


 
 
 


Composició del Ple  
 
 
 


Ramon Font Bové 
PRESIDENT 
Periodista. Ha estat responsable de les redaccions a 
Catalunya de la SER i de TVE, així com director de Ràdio 
Nacional d’Espanya a Catalunya i del centre de producció 
de TVE a Sant Cugat. Durant sis anys va ser consultor de 
Lisboa’94 Capital Europea de la Cultura i de l’Exposició 


Universal, que va tenir lloc a la capital portuguesa el 1998. Ha exercit de 
corresponsal a Portugal de Catalunya Ràdio, de l’Agència Catalana de Notícies, 
de RNE i de TVE. Ha estat president de l’Associació de la Premsa Estrangera a 
Portugal. El 2006 va ser nomenat secretari de Comunicació del Govern de la 
Generalitat i, posteriorment, va treballar com a conseller de Porto Canal TV. 
 
 
 


Josep Pont i Sans 
VICEPRESIDENT 
Informàtic i pèrit mercantil. Fundador de Ràdio Bellpuig. 
També va ser fundador i vicepresident del consorci 
Localret. Ha fundat i presidit, així mateix, el Consorci Local 
i Comarcal de Comunicació, Intracatalònia, l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN) i la revista Antena Local. Ha 


estat president de la Comissió de Telecomunicacions de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), vicepresident de TDCOM, membre de la Mesa de Televisió 
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Local i membre de l’Administració Oberta de Catalunya. També ha estat alcalde 
de Bellpuig per CiU, vicepresident del Consell Comarcal de l’Urgell, diputat 
provincial en el període 1998-1999, president de la Diputació de Lleida –des d’on 
va impulsar el portal d’internet Lleida.com i el canal Lleida TV– i diputat al 
Parlament de Catalunya.  
 
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia, membre de la comissió d’enllaç amb el Govern 
de la Generalitat i de la comissió mixta amb el Conselh Generau d’Aran. 
 
 
 


 
Carme Figueras i Siñol 
CONSELLERA SECRETÀRIA 
Estudis en ciències físiques equivalents a una 
diplomatura. Regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(1983-2006) i diputada del Congrés (1993-1995). Diputada 
del Parlament (1995-2010). En aquest període, ha estat 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi, presidenta de la Comissió de Salut, 


vicepresidenta de la Comissió de Política Social i membre de la Comissió de 
Control de la CCMA, la d’Afers Institucionals i la d’Estudi de la Situació de 
Persones amb Discapacitat, entre d’altres. Ha estat consellera de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya (maig-novembre del 2006). 
  
Àmbits d’especialització: presidenta de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual (MDA), coordinadora adjunta de les Comissions de Continguts i de 
Plataformes Audiovisuals, Xarxes i Tecnologies, i responsable de l’àmbit de la 
infància i l’adolescència. 
 
 
 


 
Josep Micaló i Aliu 
CONSELLER 
Delineant. Ha estat alcalde de l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva (1979-2003), representant territorial a les 
comarques gironines de la Secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya (1984-1993) i president del 
Consell Comarcal de la Selva (1990-1995). Ha estat diputat 


del Parlament de Catalunya per Convergència i Unió (1993-2006). 
 
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Prestadors i 
representant del CAC a la comissió d’enllaç amb el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Santiago Ramentol i Massana 
CONSELLER  
Doctor en ciències de la comunicació i periodista. 
Professor titular de comunicació de la ciència i la 
tecnologia. Ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, subdirector del setmanari Mundo, 
director dels informatius diaris de TVE a Catalunya, 


redactor en cap d’El Periódico de Catalunya, director del diari Avui, director de 
Ràdio Estel i director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals de la 
Generalitat de Catalunya. Ha publicat quatre llibres de comunicació i prospectiva. 
 
Àmbits d’especialització: relació amb el CEMA i la CMT, representant davant la 
Plataforma Estatal de Consells Audiovisuals, la Conferència Ibèrica de Consells 
Audiovisuals, la comissió mixta amb el Col·legi de Periodistes i la comissió 
d’enllaç amb el Govern. 
 
 


 
Dolors Comas d’Argemir i Cendra 
CONSELLERA 
Doctora en filosofia i lletres. Formació postdoctoral a 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales i al 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale de París. Catedràtica 
d’antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i 
Virgili. Ha estat regidora de l’Ajuntament de Tarragona 


entre el 1995 i el 2003, i diputada del Parlament de Catalunya entre el 1999 i el 
2006 per ICV-EA. Com a diputada, va ser membre de la ponència redactora de 
les lleis audiovisuals. Ha publicat diversos articles i llibres. 
 
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Continguts, 
tractament de gènere, i presidenta adjunta de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual. 
 
 
 


Esteve Orriols i Sendra 
CONSELLER   
Llicenciat en dret. Ha viscut la infància i l’adolescència al 
Moviment Escolta. Integrant de l’Assemblea de Catalunya, 
fou membre fundador de l’Associació de Veïns de la 
Geltrú. Casteller dels Bordegassos de Vilanova, procurador 
dels tribunals i professor d’educació física. Ha estat regidor 


de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i n’ha estat primer tinent d’alcalde i, 
posteriorment, alcalde. Diputat provincial i membre de la Comissió de Govern de 
la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Garraf. Diputat del Parlament 
de Catalunya i secretari de la Mesa de la Cambra Catalana. 
  
Àmbits d’especialització: president del Fòrum d’entitats de persones usuàries 
de l’audiovisual, educació audiovisual, coordinador adjunt de la Comissió de 
Normativa i coordinador adjunt de la Comissió de Prestadors. 
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Elisenda Malaret i Garcia 
CONSELLERA 
Doctora en dret. Catedràtica de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona. Autora d’un centenar de 
publicacions en matèria de regulació econòmica, 
contractació pública, serveis públics, televisions i dret de 
l’audiovisual, entre d’altres. Ha estat professora visitant a 
diverses universitats europees, entre les quals la 


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sapienza-Università di Roma i Florència. 
És membre del Grup Europeu de Dret Públic i del consell de redacció de diverses 
revistes científiques espanyoles i franceses, i directora de la REALA. Ha estat 
membre del Congrés dels Diputats com a independent a les llistes del PSC (2004-
2008).  
 
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Normativa i de la 
Comissió de Recerca i Observatori, representant del CAC a la comissió d’enllaç 
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i coordinadora del grup de treball 
sobre el servei públic. 
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Relació de comissions  
 
 


• COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
Coordinadora: consellera Dolors Comas d’Argemir i Cendra 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 


 
• COMISSIÓ DE NORMATIVA 


Coordinadora: consellera Elisenda Malaret i Garcia 
Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 


 
• COMISSIÓ DE PRESTADORS 


Coordinador: conseller Josep Micaló i Aliu 
Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 


 
• COMISSIÓ DE RECERCA I OBSERVATORI 


Coordinadora: consellera Elisenda Malaret i Garcia 
Coordinador/a adjunt/a: vacant 


 
• COMISSIÓ DE PLATAFORMES AUDIOVISUALS, XARXES I 


TECNOLOGIA 
Coordinador: conseller Josep Pont i Sans 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 


 
 
 
 


 
 
 


Canvis en la composició  
 
 


• 19 d’octubre 
La consellera Carme Figueras va ser nomenada consellera secretària en 
substitució de Santiago Ramentol  
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Organigrama 
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Personal  
 
 


CLASSIFICACIÓ DEL 
PERSONAL 
 


 


DENOMINACIÓ 
 


GRUP 
 


NOMBRE 


ALTS CÀRRECS President  1 
 Consellers/es  7 
 Secretari/ària general  vacant 
SUBTOTAL   8 
PERSONAL EVENTUAL Col·laboradors/es   5 
 Assessors/es   1 
 Comandaments   2 
SUBTOTAL   8 
FUNCIONARIS Titulats/ades superiors A 2 
SUBTOTAL   2 
LABORALS FIXOS Comandaments A 10 
 Tècnics/es superiors i diplomats/ades  B 28 
 Suport administratiu i tècnic  C 23 
 Subalterns  D 3 
SUBTOTAL   64 
LABORALS TEMPORALS Comandaments A 1 
 Tècnics superiors i diplomats  B 4 
 Suport administratiu i tècnic  C 5 
 Subalterns D 1 
SUBTOTAL   11 
 
TOTAL 


   
93 


 
 
 
 


 
 
Pressupost  
 
  PRESSUPOST 2011 


 
CAP. I Despeses de personal  5.452.499,46 
CAP. II Despeses corrents  2.913.812,28 
CAP. IV Despeses de transferències a corporacions locals i 


empreses privades  
120.000,00 


CAP. VI Despeses en inversions  48.019,00 
CAP. VII Despeses de bestretes al personal 20.000,00 
 
TOTAL 


 
PRESSUPOST 


 


8.554.330,74 
 
NOTA: aquest pressupost és el resultat d’aplicar al pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya 
el romanent de tresoreria de l’any anterior.  
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Prestadors 


 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té competència plena sobre els 
títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual. En 
concret, el Consell és competent per convocar i resoldre concursos 
d’adjudicació dels títols habilitants, autoritzar els negocis jurídics sobre els 
títols i sobre les modificacions de l’estructura accionarial o empresarial dels 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual i decidir, d’acord amb la 
Llei, sobre la renovació i la revocació d’aquests títols.  


 


Pel que fa als concursos d’adjudicació de títols habilitants, convé destacar que l’1 
de maig va entrar en vigor la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual (LGCA) que, en la disposició transitòria desena, estableix 
que les autoritats audiovisuals competents s’han d’abstenir de convocar i de 
resoldre concursos durant el període de revisió del Pla tècnic nacional de la 
televisió local. Per aquesta raó, el CAC va denegar la sol·licitud presentada per 
una empresa per optar a cinc programes de TDT-L. 


Pel que fa als negocis jurídics sobre els títols i sobre les modificacions de 
l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual, el CAC va aprovar un total de 17 acords. Cal destacar que 9 
d’aquests acords fan referència a sol·licituds d’arrendament de llicències 
audiovisuals, una opció que no estava regulada per la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, però que sí que estableix 
la LGCA, que té caràcter de legislació bàsica. 


 
 
 


 


Actuacions en l’àmbit dels títols habilitants  
 
 
 
 


Atorgament de llicències 
 


 


2 
 


Negocis jurídics 
 


17 
 


 


Altres 
 


 


2 


 
TOTAL  


 
21 
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Relació completa d’acords  
 
 
ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
 
 


• Acord 83/2011 en relació amb la inadmissibilitat de la sol·licitud del prestador de 
serveis de ràdio Sociedad Española de Radiodifusión, SL, sobre la convocatòria 
d’un concurs per a l’adjudicació de vint-i-dues llicències. Data: 8 de juny 
 


• Acord 135/2011 en relació amb l'anàlisi de la sol·licitud presentada per M&M Infonet 
Associated, SL, sobre la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de 
llicències. Data: 5 d’octubre 


 
 
 
NEGOCIS JURÍDICS   
 
 
 


• Acord 10/2011 en relació amb l'ampliació del termini per donar compliment a la 
condició establerta a l’Acord 252/2010, de 17 de novembre, del Ple del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Data: 23 de gener 


 
• Acord 11/2011 en relació amb l'ampliació del termini per donar compliment a la 


condició establerta a l'Acord 253/2010, de 17 de novembre, del Ple del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. Data: 25 de gener 


 
• Acord 12/2011 en relació amb l'ampliació del termini per donar compliment a la 


condició establerta a l'Acord 254/2010, de 17 de novembre, del Ple del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. Data: 25 de gener 


 
• Acord 13/2011 en relació amb l'ampliació del termini per donar compliment a la 


condició establerta a l'Acord 256/2010, de 17 de novembre, del Ple del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya. Data: 25 de gener 


 
• Acord 9/2011 en relació amb l'autorització de la modificació de titularitat de la 


llicència per a la prestació del servei de radiodifusió DAB titularitat UTE –Ràdio 
Salut, Ràdio Club 25, Ràdio Ciutat de Manresa, Chest Game i més– a favor de Digicat 
Sis, SL. Data: 10 de maig 


 
• Acord 23/2011 en relació amb l'autorització de la modificació de l’estructura 


accionarial de la societat Grupo Simalro, SL. Data: 10 de maig 
 


• Acord 66/2011 en relació amb l'ampliació del termini per resoldre i notificar el 
procediment sobre la sol·licitud d’autorització d’arrendament de llicències. 
Expedient núm. 3/A/2011 presentat per grup Editorial 100 por 100, SL. Data: 11 de 
maig 


 
• Acord 67/2011 en relació amb l'ampliació de termini per resoldre i notificar el 


procediment sobre la sol·licitud presentada per Emissions Digitals de Catalunya, 
SA, en relació amb l’arrendament dels programes temàtics 2 i 3 del canal múltiple de 
TDT. Data: 11 de maig 


 
• Acord 68/2011 en relació amb la modificació de l’estructura accionarial de la societat 


Olot Televisió, SL. Data: 11 de maig 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_83_2011_inadmissibilitat_sol_licitud_SER.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_83_2011_inadmissibilitat_sol_licitud_SER.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_83_2011_inadmissibilitat_sol_licitud_SER.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac__135_2011_sollicitud_MM_definitiu.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac__135_2011_sollicitud_MM_definitiu.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac__135_2011_sollicitud_MM_definitiu.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_010_2011_Ampliaci__termini_Ac.252_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_010_2011_Ampliaci__termini_Ac.252_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_010_2011_Ampliaci__termini_Ac.252_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2011_Ampliaci__termini_Ac.253_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2011_Ampliaci__termini_Ac.253_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2011_Ampliaci__termini_Ac.253_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_012_2011_Ampliaci__termini_Ac.254_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_012_2011_Ampliaci__termini_Ac.254_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_012_2011_Ampliaci__termini_Ac.254_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_013_2011_Ampliaci__termini_Ac.256_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_013_2011_Ampliaci__termini_Ac.256_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_013_2011_Ampliaci__termini_Ac.256_2010_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_009_2011_canvi_titularitat_UTE-DIGICAT_SIS.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_009_2011_canvi_titularitat_UTE-DIGICAT_SIS.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_009_2011_canvi_titularitat_UTE-DIGICAT_SIS.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_009_2011_canvi_titularitat_UTE-DIGICAT_SIS.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_23-2011_GrupoSimalro.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_23-2011_GrupoSimalro.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2011_Ampliaci__termini_Grupo_Editorial_100x100.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2011_Ampliaci__termini_Grupo_Editorial_100x100.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2011_Ampliaci__termini_Grupo_Editorial_100x100.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_67_2011_Proposta_Ampliaci__termini_EDC_SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_67_2011_Proposta_Ampliaci__termini_EDC_SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_67_2011_Proposta_Ampliaci__termini_EDC_SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_67_2011_Proposta_Ampliaci__termini_EDC_SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2011__Proposta_Modificaci__estructura_accionarial_Olot_Televisi_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2011__Proposta_Modificaci__estructura_accionarial_Olot_Televisi_.pdf
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• Acord 43/2011 en relació amb la transmissió de llicència per a la prestació del servei 
de radiodifusió sonora terrestre, corresponent a la Bisbal d'Empordà (101.3 MHz) del 
titular de la llicència Zeta Rock and Gol, SL, a favor de la societat Kiss Media, SA. 
Data: 17 de maig 


 
• Acord 82/2011 en relació amb la modificació de l'estructura accionarial de la societat 


Metropolitana d’Audiovisuals, SL. Data: 8 de juny 
 


• Acord 108/2011 en relació amb la modificació de l'estructura accionarial de la 
societat Ràdio Marina, SA, com a conseqüència d’una transmissió d’accions mortis 
causa. Data: 20 de juliol 


 
• Acord 109/2011 en relació amb l'autorització de l'arrendament de les llicències per a 


la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica d’àmbit 
supracomarcal a les comarques de Barcelona, Tarragona, Montsià-Baix Ebre, 
Gironès, Segrià, Bages i Osona. Data: 20 de juliol 


 
• Acord 116/2011 en relació amb la suspensió de la resolució i la notificació del 


procediment d'autorització d'un projecte d'arrendament del programa número 4 del 
canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura territorial a Catalunya. 
Data: 27 de juliol 


 
• Acord 133/2011 en relació amb la sol·licitud d'autorització per a l'arrendament de la 


llicència per a la prestació del servei públic de televisió digital local de Canal 21, SL, 
en favor de Televisió Teveon Ebre, SL. Data: 5 d’octubre 


 
• Acord 134/2011 en relació amb la modificació de l'estructura accionarial de la 


societat Inversiones Radiofónicas Río San Pedro, SAU. Data: 5 d’octubre 
 


• Acord 147/2011 en relació amb l'arrendament del programa temàtic número 3 (Barça 
TV) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura territorial a 
Catalunya a favor del Futbol Club Barcelona. Data: 19 d’octubre 


 
 
 
ALTRES 
 
 


• Acord 8/2011 en relació amb el contracte programa del Consorci Teledigital Garraf 
per a la prestació del servei públic de televisió en la demarcació de Vilanova i la 
Geltrú. Data: 25 de gener 


 
• Acord 42/2011 en relació amb la preceptiva sol·licitud i acreditació de l’existència de 


motius tècnics, econòmics, demogràfics o d’altres de naturalesa anàloga, prèvia a 
l’encàrrec d’un programa a un prestador de serveis de televisió de gestió privada. 
Data: 16 de maig 
  


 
 


 
 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_43-2011-LaBisbal101.3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_43-2011-LaBisbal101.3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_43-2011-LaBisbal101.3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_82_2011_Metropolitana.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_82_2011_Metropolitana.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_108_2011_R_dio_M._protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_108_2011_R_dio_M._protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_108_2011_R_dio_M._protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_109_2011_arrendaments__DAB_3-A-2011_revEva.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_109_2011_arrendaments__DAB_3-A-2011_revEva.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_109_2011_arrendaments__DAB_3-A-2011_revEva.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_109_2011_arrendaments__DAB_3-A-2011_revEva.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Acord_2011_116.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Acord_2011_116.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Acord_2011_116.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_133_2011_8-A-2011_Canal_21_protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_133_2011_8-A-2011_Canal_21_protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_133_2011_8-A-2011_Canal_21_protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_134_2011_9-A-2011_Inversiones_R_protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_134_2011_9-A-2011_Inversiones_R_protecci__dades.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_147_2011_FCB__2-A-2011_rev__2_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_147_2011_FCB__2-A-2011_rev__2_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Ac_147_2011_FCB__2-A-2011_rev__2_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_008_2011_Cte.programa_Consorci_Teledigital_garraf_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_008_2011_Cte.programa_Consorci_Teledigital_garraf_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_008_2011_Cte.programa_Consorci_Teledigital_garraf_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_42-2011_excepcionalitat_Ajuntament_Castell__d_Emp_ries.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_42-2011_excepcionalitat_Ajuntament_Castell__d_Emp_ries.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_42-2011_excepcionalitat_Ajuntament_Castell__d_Emp_ries.pdf
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Continguts 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té competències sobre els 
continguts que emeten els prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual que estan sota la seva competència. Més concretament, el 
Consell té com a funcions vetllar pel compliment de la normativa sobre 
pluralisme, la normativa sobre protecció de la infància i l’adolescència, la 
legislació sobre publicitat, la normativa sobre la llengua i les quotes de 
producció, així com la senyalització de la programació. 
 
 
Per dur a terme les seves funcions, el Consell ha establert un sistema de 
monitoratge dels prestadors de serveis audiovisuals. El nombre total d’hores de 
programació analitzades durant l’any 2011 ha estat de 55.759 hores, distribuïdes 
entre la televisió (35.054 hores) i la ràdio (20.705 hores). En el cas de la publicitat, 
s’han analitzat 4.118 formes publicitàries. 
 
Pel que fa al pluralisme polític, el Consell va elaborar durant el 2011 un total de 12 
informes mensuals. El CAC també va elaborar informes específics sobre les dues 
campanyes electorals realitzades el 2011: les eleccions municipals del 22 de maig 
i les eleccions generals del 20 de novembre. 
 
Amb relació al pluralisme no polític, cal destacar-ne dos informes: un sobre el 
pluralisme en la informació esportiva i un altre sobre el tractament informatiu de la 
violència en l’àmbit familiar i sobre la violència masclista en els teleinformatius.  
 
Amb relació a la vulneració de  la normativa audiovisual, cal destacar les 
vinculades a la protecció de la infància i l’adolescència. Una de les actuacions, 
referida a l’emissió de continguts esotèrics durant l’horari protegit, va concloure’s 
amb la imposició d’una sanció de 90.001 euros. Una segona actuació, referida a 
l’emissió en una televisió estatal de continguts no recomanats per a menors de 13 
anys durant la franja de protecció reforçada, va suposar un acord en què s’instava 
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a prendre les mesures oportunes. Així 
mateix, el CAC va emetre una declaració en relació amb l’emissió d’imatges de la 
captura i la mort del coronel Gaddafi. 
 
En l’apartat de publicitat, el CAC va imposar 4 sancions, de 12.001 euros cada 
una, a tres prestadors. En concret, les sancions es van imposar per saturació 
publicitària, per publicitat encoberta i per incompliment de la normativa sobre 
publicitat institucional. 
 
Pel que fa a les actuacions amb relació a l’emissió de continguts discriminatoris i 
ofensius, el Consell va aprovar quatre acords. Aquests acords feien referència a la 
lesió a la privadesa de dues persones, captades mentre s’injectaven droga en un 
reportatge sobre inseguretat ciutadana, a comentaris homòfobs, a la presència 
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d’estereotips de gènere i d’elements sexistes i, finalment, a la difusió d’imatges de 
violència extrema sense realitzar-ne un advertiment previ.  
 
 
 
 


Actuacions amb relació als continguts 
 
 
 
 


Pluralisme i tractament informatiu 
 


20 


Informes mensuals sobre el pluralisme polític 12 
Informes sobre períodes electorals 4 
Informes sectorials 4 
 


Protecció de la infància i l’adolescència 
 


 


4 
 


Senyalització i informació sobre la programació 
 


 


1 
 


Publicitat comercial 
 


 


4 
 


Publicitat institucional 
 


 


1 
 


Llengua i cultura catalanes i aranès 
 


 


7 
 


Quotes de producció 
 


 


2 
 


Continguts discriminatoris i ofensius 
 


 


4 
 


Altres 
 


 


1 


 
TOTAL  


 
44 


 
 
 
 
 
 


Relació completa d’acords  
 
 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU  
INFORMES MENSUALS DE PLURALISME POLÍTIC 
 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Octubre 
de 2010. Data: 26 de gener 


 
• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Novembre 


de 2010. Data: 16 de febrer 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Desembre 
de 2010. Data: 4 de març 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_NOVEMBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_NOVEMBRE.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IPM_12_Informe_DESEMBRE_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IPM_12_Informe_DESEMBRE_2010.pdf
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• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Gener de 


2011. Data: 16 d’abril 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Febrer de 
2011. Data: 28 d’abril 


 
• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Març de 


2011. Data: 6 de juny 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Abril de 
2011. Data: 30 de juny 


 
• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Maig de 


2011. Data: 14 de juliol 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Juny de 
2011. Data: 16 de setembre 


 
• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Juliol de 


2011. Data: 30 de setembre 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Agost de 
2011. Data: 24 d’octubre 
 


• Informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Setembre 
de 2011. Data: 2 de desembre  


 
 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU  
INFORMES SOBRE PERÍODES ELECTORALS 
 
 


• Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les 
eleccions municipals 2011. Data: 30 de maig 


 
• Valoració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme durant la 


campanya de les eleccions municipals 2011. Data: 30 de maig 
 


• Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les 
eleccions generals 2011 (del 4 al 18 de novembre). Data: 25 de novembre  
 


• Valoració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme durant la 
campanya de les eleccions generals 2011. Data: 29 de novembre  


 
 
 
 
 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU 
INFORMES SECTORIALS 
 
 


• Informe sobre el pluralisme en la informació esportiva. Gener-març de 2010. Data: 16 
de febrer 


 
• Valoració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme en la 


informació esportiva. Gener-març de 2010. Data: 16 de febrer 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IPM_01_2011_Gener.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IPM_01_2011_Gener.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_especial_FEBRER.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_especial_FEBRER.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_03_MAR_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_03_MAR_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_04_ABRIL_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_04_ABRIL_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_5_MAIG_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_IPM_5_MAIG_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JUNY_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JUNY_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JULIOL_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JULIOL_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_AGOST_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_AGOST_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_SETEMBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_SETEMBRE_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i49_2011_Informe_de_pluralisme_durant_la_campanya_de_les_eleccions_municipals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i49_2011_Informe_de_pluralisme_durant_la_campanya_de_les_eleccions_municipals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_municipals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_municipals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i100_2011_TOTAL_ELECCIONS_GENERALS_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i100_2011_TOTAL_ELECCIONS_GENERALS_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_generals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_generals_2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IST_ESPORTS.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_pluralisme_esport.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_pluralisme_esport.pdf





17 
 


 
• El tractament de les informacions sobre violència en l’àmbit familiar i sobre 


violència masclista en els teleinformatius. Anàlisi del seguiment de les 
recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació. Octubre-desembre de 2010. Data: 23 de maig 


 
• Valoració del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre violència en l'àmbit 


familiar i sobre violència masclista en els teleinformatius. Octubre-desembre de 
2010. Data: 23 de maig 


 
 
 
 
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  
 
 


• Acord 49/2011 en relació amb el programa Sálvame, emès pel prestador de serveis 
de televisió Telecinco (Telecinco, SA). Data: 12 d’abril 


 
• Acord 92/2011 en relació amb l'obertura d’un període d’informació prèvia al 


prestador de serveis de televisió Emissions Digitals de Catalunya, SAU, arran de 
l’emissió del programa Arucitys amb continguts no adequats per a menors. Data: 22 
d’abril 


 
• Acord 117/2011 en relació amb la resolució d’imposició de sanció a Emissions 


Digitals de Catalunya, SAU, en relació amb l’emissió de continguts esotèrics, 
expedient núm. 1/2011-S (esoterisme. Estil 9). Data: 13 de setembre 


 
• Declaració del CAC en relació amb l'emissió d'imatges de la captura i la mort de 


Gaddafi en els teleinformatius. Data: 3 de novembre 
 
 
 
 
SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ 
 
 


• Acord 172/2011 en relació amb l'absència de subtitulació en les emissions per part 
del prestador de serveis de televisió Emissions Digitals de Catalunya (8tv). Data: 28 
de novembre  


 
 
 
 
PUBLICITAT COMERCIAL 
 


 
• Acord 54/2011 en relació amb la resolució d’imposició de sanció, procediment 


sancionador núm. 1/2010-S (saturació publicitària, Canal Català Barcelona), incoat al 
prestador de serveis de televisió Smile Advertising, SL. Data: 13 d’abril 


 
• Acord 55/2011 en relació amb la resolució d’imposició de sanció, procediment 


sancionador núm. 2/2010-S (saturació publicitària i publicitat encoberta. 25tv), 
incoat al prestador de serveis de televisió Gibson Time, SL. Data: 13 d’abril 


 
• Acord 89/2011 en relació amb la resolució del recurs de reposició, expedient 


sancionador núm. 1/2010-S (saturació publicitària de Canal Català Barcelona), incoat 
al prestador de serveis de televisió Smile Advertising, SL. Data: 22 de juny 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_viol_ncia_masclista_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_viol_ncia_masclista_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Valoracions_viol_ncia_masclista_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_49_2011_S_lvame_T5.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_49_2011_S_lvame_T5.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_92_2011_info_pr_via_Menors_EDC__SAU__8tv_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_92_2011_info_pr_via_Menors_EDC__SAU__8tv_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_92_2011_info_pr_via_Menors_EDC__SAU__8tv_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_117_2011_resoluci__imposici__de_sanci____Esoterisme._Estil_9_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_117_2011_resoluci__imposici__de_sanci____Esoterisme._Estil_9_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_117_2011_resoluci__imposici__de_sanci____Esoterisme._Estil_9_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Declaraci__sobre_l_emissi__imatges_captura_i__mort_Gaddafi.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Declaraci__sobre_l_emissi__imatges_captura_i__mort_Gaddafi.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._172-2011_8tv_subtitulaci__revisat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._172-2011_8tv_subtitulaci__revisat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_54_2011_Resoluci__SMILE_ADVERTISING.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_54_2011_Resoluci__SMILE_ADVERTISING.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_54_2011_Resoluci__SMILE_ADVERTISING.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_55_2011_resoluci__GIBSON_TIME__S.L._2-2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_55_2011_resoluci__GIBSON_TIME__S.L._2-2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_55_2011_resoluci__GIBSON_TIME__S.L._2-2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2011_SMILE_ADVERTISING__S.LRecurs_reposici_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2011_SMILE_ADVERTISING__S.LRecurs_reposici_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2011_SMILE_ADVERTISING__S.LRecurs_reposici_.pdf
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• Acord 90/2011 en relació amb la resolució del recurs de reposició, expedient 
sancionador núm. 2/2010-S (saturació publicitària i publicitat encoberta de 25tv), 
incoat al prestador de serveis de televisió Gibson Time, SL. Data: 22 de juny 


 
 
 
 
PUBLICITAT INSTITUCIONAL 
 
 


• Acord 53/2011 en relació amb la resolució d’imposició de sanció, expedient núm. 
3/2010-S (microespais publicitaris. 8tv), al prestador de serveis de televisió 
Emissions Digitals de Catalunya, SAU. Data: 13 d’abril 


 
 
 
LLENGUA I CULTURA CATALANES I ARANÈS   
 
 


• Acord 141/2011 en relació amb l'adaptació específica del 2% pel que fa a l'emissió 
de música cantada en català de les persones titulars de les freqüències de 
radiodifusió sonora per a l'any 2011. Data: 19 d’octubre 


 
• Acord 142/2011 en relació amb l'adaptació específica del 7% pel que fa a l'emissió 


de música cantada en català de les persones titulars de les freqüències de 
radiodifusió sonora per a l'any 2011. Data: 19 d’octubre 


 
• Acord 143/2011 en relació amb l'adaptació específica del 12% pel que fa a l'emissió 


de música cantada en català de les persones titulars de les freqüències de 
radiodifusió sonora per a l'any 2011. Data: 19 d’octubre 
 


• Acord 144/2011 en relació amb la desestimació de la sol·licitud d'adaptació 
específica pel que fa a l'emissió de música cantada en català que s'ha efectuat per la 
freqüència 106.1 MHz de Sant Feliu de Llobregat. Data: 19 d’octubre 


 
• Acord 145/2011 en relació amb la desestimació de les sol·licituds d'adaptació 


específica pel que fa a l'emissió de música cantada en català de les persones 
titulars de les freqüències de radiodifusió sonora atesa l'assumpció en els 
compromisos particulars. Data: 19 d’octubre 
 


• Acord 163/2011 en relació amb l’adaptació específica del 17% pel que fa a l’emissió 
de música cantada en català de les persones titulars de les freqüències de 
radiodifusió sonora en freqüència modulada per a l’any 2011. Data: 16 de novembre  
 


• Acord 164/2011 en relació amb l'adaptació específica del 12% pel que fa a l'emissió 
de música cantada en català de les persones titulars de les freqüències de 
radiodifusió sonora en freqüència modulada per a l'any 2011. Data: 16 de novembre  


 
 
 
 
QUOTES DE PRODUCCIÓ 
 
 


• Informe sobre la verificació del compliment de TVC de l'obligació de difusió d'obres 
audiovisuals europees a les televisions. Any 2010. Data: 8 de juny 


 
• Informe sobre la verificació del compliment de TVC de l'obligació d'inversió en 


obres audiovisuals europees a les televisions. Any 2010. Data: 2 de novembre 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_90_2011_GIBSON_TIME__S.LRecurs_reposici_..pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_90_2011_GIBSON_TIME__S.LRecurs_reposici_..pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_90_2011_GIBSON_TIME__S.LRecurs_reposici_..pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_53_2011_resoluci__3-2010-S_EMISSIONS_DIGITALS_DE_CATALUNYA__SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_53_2011_resoluci__3-2010-S_EMISSIONS_DIGITALS_DE_CATALUNYA__SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_53_2011_resoluci__3-2010-S_EMISSIONS_DIGITALS_DE_CATALUNYA__SAU.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_141_2011__adaptaci__esp_2_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_141_2011__adaptaci__esp_2_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_141_2011__adaptaci__esp_2_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_142_2011_adaptaci__esp_7_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_142_2011_adaptaci__esp_7_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_142_2011_adaptaci__esp_7_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_143_2011_adaptaci__esp_12_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_143_2011_adaptaci__esp_12_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_143_2011_adaptaci__esp_12_per_cent.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_144_2011_freq._provisional.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_144_2011_freq._provisional.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_144_2011_freq._provisional.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_145_2011_freq__ncies_generalistes.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_145_2011_freq__ncies_generalistes.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_145_2011_freq__ncies_generalistes.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac_145_2011_freq__ncies_generalistes.docx

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._163_2011_adaptaci__esp_17_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._163_2011_adaptaci__esp_17_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._163_2011_adaptaci__esp_17_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._164_2011_adaptaci__esp_12_Cadena_100_Girona_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._164_2011_adaptaci__esp_12_Cadena_100_Girona_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._164_2011_adaptaci__esp_12_Cadena_100_Girona_rev.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/2010_TVC_An_lisi_del_compliment_difusi__d_obres_europees_Normativa_catalana.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/2010_TVC_An_lisi_del_compliment_difusi__d_obres_europees_Normativa_catalana.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_5V2011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_5V2011.pdf
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CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS  
 
 


• Acord 50/2011 en relació amb el tractament informatiu de la manifestació dels veïns 
del barri de Trinitat Vella de Barcelona contra la inseguretat ciutadana en els serveis 
informatius d’Antena 3, el dia 27 de febrer de 2011. Data: 12 d’abril 


 
• Acord 72/2011 en relació amb l'anàlisi de l’emissió del programa Objectiu Aída, de 


17 d’abril de 2011, emès per Canal Català Sabadell (Vallès Serveis de Televisió, SL). 
Data: 23 de maig 
 


• Acord 101/2011 en relació amb el tractament informatiu de la violència explícita 
realitzat en els serveis informatius del canal de notícies 3/24, el dia 10 de juny de 
2011. Data: 6 de juliol 
 


• Acord 165/2011 per recordar a Televisió de Catalunya, SA, l’obligació d’evitar la 
presència d’estereotips de gènere i d’elements sexistes en els continguts de la seva 
programació. Data: 16 de novembre  


 
 
 
 
ALTRES  
 


• Informe sobre el seguiment informatiu de la vaga general del dia 29 de setembre de 
2010 a TV3, 3/24, La 1, Canal 24 Horas i Catalunya Ràdio. Data: 13 de gener 
 
 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_50_2011_Trinitat_Vella_Antena_3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_50_2011_Trinitat_Vella_Antena_3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_50_2011_Trinitat_Vella_Antena_3.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_72_2011_Objectiu_Aida.Canal_Catal__Barcelona.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_72_2011_Objectiu_Aida.Canal_Catal__Barcelona.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_101_2011_TVC__viol_ncia_als_informastius.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_101_2011_TVC__viol_ncia_als_informastius.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_101_2011_TVC__viol_ncia_als_informastius.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._165_2011_Estereotips_Esport_Club_311011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._165_2011_Estereotips_Esport_Club_311011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Ac._165_2011_Estereotips_Esport_Club_311011.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/i86_2010_Informe_sobre_el_seguiment_informatiu_de_la_vaga_general_del_dia_29_de_setembre.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/altres/i86_2010_Informe_sobre_el_seguiment_informatiu_de_la_vaga_general_del_dia_29_de_setembre.pdf
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Normativa  
 
 
 
L’article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya reconeix la potestat reglamentària del Consell. Les 
disposicions de caràcter general adoptades pel Consell reben el nom 
d’instruccions generals i són vinculants per als prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual. D’altra banda, el Consell té entre les seves 
funcions impulsar l’autoregulació, cosa que duu a terme mitjançant 
l’elaboració de recomanacions, que no tenen caràcter vinculant. 
 
 
Durant l’any 2011, el CAC va aprovar la Instrucció general sobre els límits a la 
presència de comunicacions comercials al servei públic de ràdio de Catalunya. 
Així mateix, el Consell va aprovar dos projectes d’instrucció general. El primer és 
el Projecte d’instrucció general sobre les condicions i el procediment de la 
comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric. En aquest cas, el 
projecte ja s’havia sotmès a informació pública durant l’any 2010 i el que es va fer 
va ser continuar-ne el procés de tramitació.  


El segon és el Projecte d'instrucció general sobre l'accessibilitat dels continguts 
audiovisuals televisius. Aquest projecte de disposició reglamentària es va 
sotmetre a informació pública al mes de març i, posteriorment, se’n va continuar la 
tramitació. 


Així mateix, el CAC va aprovar el 27 d’abril, és a dir, abans de l’inici de les dues 
convocatòries electorals dutes a terme durant el 2011, el document anomenat 
“Sobre la qualitat de la informació en les campanyes electorals”. El text, que 
proposa un sistema més flexible per a la cobertura de les campanyes electorals, 
va ser el resultat de la taula de treball creada pel CAC i pel Col·legi de Periodistes 
de Catalunya per abordar la qüestió de la qualitat de la informació en les 
campanyes electorals.  


Finalment, el Consell va aprovar una declaració en relació amb la prestació del 
servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local. La declaració es va 
aprovar el 22 de juny, un cop constituïdes les noves corporacions locals sorgides 
de les eleccions municipals del mes de maig. En l’escrit es recordava als 
ajuntaments titulars d’un servei públic de comunicació audiovisual i a les entitats 
gestores les obligacions que tenen pel que fa a les missions de servei públic, 
definides mitjançant el reglament d’organització i el contracte programa. 
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Actuacions amb relació a la normativa  
 
 
 
 
 


 


Instruccions generals 
 


 


3 
 


Altres 
 


 


2 


 
TOTAL  


 
5 


 
 


 
 
Relació completa d’acords 
 
 
 
INSTRUCCIONS GENERALS 
 


• Acord 24/2011 en relació amb el Projecte d’instrucció general sobre les condicions i 
el procediment de la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric. 
Data: 23 de febrer 


 
• Acord 25/2011 en relació amb el Projecte d'instrucció general del Consell de 


l'Audiovisual de Catalunya sobre l'accessibilitat dels continguts audiovisuals 
televisius. Data: 23 de febrer 


 
• Acord 33/2011 pel qual s'aprova la Instrucció general sobre els límits a la presència 


de comunicacions comercials al servei públic de ràdio de Catalunya. Data: 10 de 
març 


 
 
ALTRES 
 


• Document del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre la qualitat de la 
informació en les campanyes electorals. Data: 2 de maig 


 
• Acord 94/2011. Declaració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en relació amb 


la prestació del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local. Data: 6 de 
juliol 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Acord_24-2011_Instrucci__comunicaci__pr_via__tramesa_ICD_i_CJA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Acord_24-2011_Instrucci__comunicaci__pr_via__tramesa_ICD_i_CJA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Acord_24-2011_Instrucci__comunicaci__pr_via__tramesa_ICD_i_CJA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/projecte_instruccio_acesibilitat_cast.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/projecte_instruccio_acesibilitat_cast.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/projecte_instruccio_acesibilitat_cast.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Acord_33_2011_Instrucci__limits_presencia_comunicacions_comercial_rev_DOGC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/Acord_33_2011_Instrucci__limits_presencia_comunicacions_comercial_rev_DOGC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/taula_treball_Ple.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Normativa/taula_treball_Ple.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_94_2011_declaraci__institucional_.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_94_2011_declaraci__institucional_.pdf
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Recerca  


 
 
Una funció desenvolupada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 
és l’elaboració d’estudis sobre el sector audiovisual i el seu entorn, 
necessaris per a un exercici més eficient de les tasques assignades pel 
legislador. Aquesta línia de treball forma part del nucli d’activitats des que 
es va crear el Consell. Així, el CAC ha dut a terme diverses accions al llarg 
de 2011. 
 
 
En primer lloc, i d’acord amb el que prescriu l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de 
maig, s’ha elaborat l’Informe sobre l’audiovisual, que el CAC ha de presentar 
anualment al Parlament de Catalunya. 
 
També, al llarg de l’any 2011, i en la línia d’exercir millor les seves competències, 
s’han convocat i s’han concedit els XXIII Premis CAC a la investigació sobre 
comunicació audiovisual i s’ha resolt la VII Convocatòria dels ajuts a projectes de 
recerca en comunicació audiovisual. 
 
Així mateix, s’han editat dos números de la revista Quaderns del CAC –que s’ha 
deixat d’imprimir en paper–, en versió electrònica, en català, en castellà i en 
anglès. 
 


 
 
Actuacions amb relació a la recerca 
 
 
 
 


Estudis de recerca 
 


15 


     Treballs guanyadors dels Premis CAC 4 
     Ajuts CAC a projectes de recerca 11 
 


Quaderns del CAC 
 


 


2 
 


Publicacions 
 


 


2 


 
TOTAL  


 
19 
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Relació completa d’actuacions 
 
 
 
ESTUDIS DE RECERCA 
TREBALLS GUANYADORS 
PREMIS CAC 
 
 
Primer premi 
 


• Análisis de la significación del videojuego. Óliver Pérez Latorre 
 


 
Segon premi 
 


• Modelos entonativos para la segmentación automática de los programas 
informativos en unidades-noticia. Lluís Mas Manchón 


 
 
 
Mencions especials 
 


• Competencias cognitivas y televisión infantil. Una propuesta de análisis y 
clasificación de series por edades. Lucrezia Crescenzi Lanna 
 


• El documental multimèdia interactiu. Una proposta de model d’anàlisi. Gifreu Castells 
 
 
 
 
ESTUDIS DE RECERCA 
AJUTS DEL CAC A PROJECTES DE RECERCA  
TREBALLS LLIURATS AL CAC PROCEDENTS DE LA VII CONVOCATÒRIA  
 
 


• Aplicació de tècniques de generació automàtica de la parla en producció 
audiovisual. Francesc Alías (investigador principal), Ignasi Iriondo, Joan Claudi Socoró, 
Lluís Formiga i Alexandre Trilla (La Salle - Universitat Ramon Llull) 
 


• Narratives transmediàtiques, convergència audiovisual i noves estratègies de 
comunicació. Carlos A. Scolari (investigador principal), Sara Fernández de Azcárate, 
Manuel Garín, Mar Guerrero, Manel Jiménez, Aitor Martos, Matilde Obradors, Mercè Oliva; 
Oliver Pérez i Eva Pujadas (Universitat Pompeu Fabra) 


 
• Els mitjans de comunicació local en el procés d’integració de la població estrangera 


resident a Catalunya. Maria Gutiérrez, Elisabet Garcia i Manel Mateu (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 


 
• Pantalles, continguts i usuaris. Panorama de la convergència mediàtica digital, els 


continguts i el consum a Catalunya. Héctor Navarro (coordinador), Zahaira González, 
Eulàlia Massana, Irene García, Ruth Contreras i José Carlos Piñero (Universitat de Vic) 


 
• La clusterització de la indústria audiovisual de proximitat entorn dels serveis 


públics de TDT local. David Fernández Quijada i Federica Alborch (Universitat Autònoma 
de Barcelona) 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Analisis_significacion_videojuego_OPerez.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Modelos_entonativos_Lluis_Mas.zip

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Modelos_entonativos_Lluis_Mas.zip

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Competencias_cognitivas_y_television_infantil_Lucrezia_Crescenzi.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Competencias_cognitivas_y_television_infantil_Lucrezia_Crescenzi.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/El_documental_multim_dia_interactiu_Arnau_Gifreu_2010.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Parla_automatica_i_produccio_audiovisual.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Parla_automatica_i_produccio_audiovisual.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Narratives_transmediatiques.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Narratives_transmediatiques.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Mitjans_locals_i_integracio.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Mitjans_locals_i_integracio.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Consum_multipantalla.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Consum_multipantalla.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Clusteritzacio.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Clusteritzacio.pdf
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ESTUDIS DE RECERCA 
AJUTS DEL CAC A PROJECTES DE RECERCA  
RESOLUCIÓ DE LA VIII CONVOCATÒRIA 
 
 


• Servei públic audiovisual i innovació tecnològica. Montse Bonet Bagant. Assignació: 
4.800 euros 
 


• Models emergents de sostenibilitat dels continguts audiovisuals a l’era digital: 
Noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat. Mayo Fuster Morell. 
Assignació: 5.200 euros 


 
• La ràdio a les xarxes socials. Anàlisi de l’ús, dinàmica i motivacions de la presència 


de les emissores generalistes a Facebook i Twitter. Toni Sellas Güell. Assignació: 
2.000 euros 


 
• Especificitats de la narrativa audiovisual informativa a les plataformes audiovisuals. 


Roger Cassany Viladomat. Assignació: 4.500 euros 
 


• Convergència digital i joves: els nous espais de consum audiovisual. Meritxell Roca 
Sales. Assignació: 4.500 euros 


 
• La proposta discursiva de La Riera sobre la pederàstia (TVC 2010-2011): marcs 


interpretatius i judicis morals a debat? Lorena Gómez Puertas. Assignació: 4.000 euros 
 
 
 
QUADERNS DEL CAC 
 
 


• Hibridació de gèneres a la televisió 
Número 36. Data: juny 2011 


 
• Internet a la deriva? 


Número 37. Data: desembre de 2011 


 
 
PUBLICACIONS 
 
 


• Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2009. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
 


• Gènere i comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones. Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya, Institut Català de les Dones i Col·legi de Periodistes de 
Catalunya 


 


 


 


 


 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/convocatoria/DOGC20110915_5964_Resolucio_VIII_Ajuts.pdf

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&Mzc%3D

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&Mzg%3D

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Informe_audiovisual_Catalunya_2009_CAC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf
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Educació  
 
 
De les actuacions del Consell per impulsar l’educació en comunicació 
audiovisual, en destaca la convocatòria anual dels Premis El CAC a l’escola, 
que tenen com a objectiu fomentar la lectura crítica dels llenguatges 
audiovisuals, així com permetre a l’alumnat i al professorat aprofundir en el 
coneixement i la pràctica de les tècniques audiovisuals. 
 
 
En resposta a la convocatòria, les escoles catalanes van presentar-hi un total de 
81 treballs. El lliurament de premis va tenir lloc el 6 de juny. Es van concedir divuit 
guardons a treballs sobre el procés d’elaboració de les notícies, el llenguatge 
radiofònic i el llenguatge publicitari, l’animació audiovisual, les sèries de ficció 
juvenils, o l’objectivitat informativa i el tractament de la immigració i de la joventut.  
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Premis El CAC a l’escola 2011 
 
 
  


TÍTOL 
 


 


CENTRE EDUCATIU 
 


CATEGORIA A: ALUMNAT I CENTRES EDUCATIUS 
 


EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA – CICLE INICIAL 
1r  premi Fem premsa!!! Escola Labandària (Sant 


Andreu de Llavaneres) 
2n premi La ràdio a l’escola en el context del projecte 


d’immersió lingüística de centre 
Escola Josep Dalmau Carles 
(Girona) 


3r  premi La girafa Marta i el cavaller Edu i la 
princesa Alamina 


Escola Tibidabo (Barcelona) 


 


EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
1r  premi Sisè parla Escola Joan Maragall (Arenys 


de Mar) 
2n premi Magnetisme Escola Daniel Mangrané i 


Escardó (Jesús, Tortosa) 
3r  premi La publicitat i els valors Escola Josep Dalmau Carles 


(Girona) 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - PRIMER CICLE 
1r  premi desert 
2n premi desert 
3r  premi desert 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - SEGON CICLE 
1r  premi Projecte de recerca en comunicació a 4t 


d’ESO 
Escola SOLC (Barcelona) 


2n premi L’Ull viu, el programa de televisió de 
l’Institut de Castelló d’Empúries 


Institut de Castelló d’Empúries 
(Castelló d’Empúries) 


3r  premi Les valls d’Àneu i el pallarès SES Morelló (Esterri d’Àneu) 
4t  premi La ràdio a l’escola una eina de treball Institut Roseta Mauri (Reus) 
4t  premi Llegim, actuem... SES Serra de Noet (Berga) 
 


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
1r  premi Els guardians de la llibertat Xènia Serrat Alcàcer (Institut 


La Garrotxa, Olot) 
2n premi Les sèries de ficció juvenils i els guions de 


televisió 
Jordi Prieto Luján (Institut 
Jaume Mimó, Cerdanyola del 
Vallès) 


3r  premi TR: La pel·lícula Rubén Llorach Turrión (Institut 
Juan Manuel Zafra, Barcelona) 


 


CATEGORIA B: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS 
 


1r  premi La televisió de la comunitat educativa: 
www.think1.tv 


Júlia Hurtado López (Col·legi 
Montserrat, Barcelona) 


2n premi Teleturró Joan Carles Tagua Jiménez 
(Institut Ramon Turró i Darder, 
Malgrat de Mar) 


3r  premi Publicitat televisiva Eloïsa Valero Antón (Institut 
Gabriel Ferrater i Soler, Reus) 


 
 
 
 
 



http://www.think1.tv/
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Noves plataformes 
 
 
Avui dia, el sector audiovisual està immers en un procés profund de 
convergència dels serveis i de les plataformes de comunicació. I aquests 
nous serveis prenen cada vegada més rellevància en tots els àmbits de la 
societat. La Comissió de Noves Plataformes Audiovisuals, Tecnologia i 
Xarxes és l’eina de què disposa el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per 
reflexionar sobre les transformacions que s’estan duent a terme en aquest 
sentit al sector, així com per estudiar com són els nous hàbits de consum 
dels continguts, els nous models de negoci, la connectivitat multidispositiva 
o l’enllaç amb les xarxes socials, entre d’altres. Durant el 2011, aquesta 
Comissió, a més de fer un seguiment exhaustiu de totes les innovacions que 
s’han produït en el sector, ha organitzat diverses activitats per tal 
d’aprofundir en aquesta transformació dels serveis de comunicació 
audiovisual. 
 
 


 
L’AUTOREGULACIÓ A INTERNET 
 
En el marc del Fòrum de la Governança a Internet, que va tenir lloc el 12 de maig 
a l’Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, el 
CAC va organitzar la sessió “La autorregulación en internet”. 
 
En la ponència es va debatre el paper dels organismes reguladors davant la 
convergència digital i es va analitzar com els canvis tecnològics han afectat 
directament l’elaboració i la distribució dels continguts. També es va parlar dels 
interrogants que plantegen la televisió sota demanda, la televisió per internet, la 
televisió en mobilitat o la televisió híbrida. 
 
 
 
MESURES D’AUTOREGULACIÓ PER EVITAR AUGMENTS SOBTATS DE SO 
EN LA TELEVISIÓ  
 
El grup de treball impulsat pel CAC per evitar les molèsties que provoca l’augment 
sobtat de so en la televisió va aprovar un document en què es proposen diverses 
mesures d’autoregulació. El grup d’experts està integrat per 15 entitats del sector, 
entre les quals hi ha prestadors de televisió, productores, universitats, agències 
de publicitat i reguladors. L’acte de signatura va tenir lloc el 26 de juliol a la seu 
del CAC. 
 
La proposta inclou la fixació de sistemes tècnics de mesura consensuats per totes 
les parts, el seguiment i la participació del grup de treball en altres comitès que 
analitzen la qüestió en l’àmbit espanyol, els contactes i la coordinació amb experts 
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de la Unió Europea per tal d’uniformitzar les propostes que es facin i, finalment, la 
possibilitat d’avaluar el compliment dels acords d’autoregulació mitjançant un 
segell de qualitat. 
 
 
 
JORNADA “LA TELEVISIÓ CONNECTADA”  
 
El 29 de novembre, el Consell va organitzar la jornada “La televisió connectada”, 
amb l’objectiu de debatre i analitzar les transformacions que s’estan produint en la 
manera de veure la televisió gràcies a internet, com també d’explorar les noves 
formes de negoci que això permet. 
 
La jornada va constar de tres blocs i va comptar amb la participació de més d’una 
desena d’experts de diferent àmbits. En el primer bloc es van analitzar l’ús i el 
consum que fan les persones usuàries dels nous serveis audiovisuals i es van 
donar a conèixer les previsions dels fabricants d’aparells. En el segon bloc es van 
abordar els aspectes tecnològics i els estàndards de connexió. En el darrer bloc 
es van analitzar les aplicacions de la televisió connectada i les oportunitats que 
ofereix als prestadors de proximitat. 
 
També es va posar de manifest la necessitat de vetllar per preservar els drets i les 
llibertats de les persones usuàries en aquest nou entorn davant les llacunes 
reguladores que es podrien crear en àmbits tan sensibles com ara la protecció 
dels menors, entre d’altres.  
 
 
 
SESSIONS FORMATIVES 
 
A més d’organitzar seminaris i jornades, el CAC promou sessions formatives de 
diferent temàtica. El 15 de juny, el Consell va acollir una jornada de treball, a 
càrrec d’Eudald Domènech, conseller delegat i fundador d’Inout TV, sobre les 
noves plataformes de televisió conegudes com a over the top. Es tracta de 
plataformes que agreguen els continguts audiovisuals disponibles per mitjà de la 
televisió convencional i els continguts disponibles a través d’internet; així mateix, 
aquestes plataformes poden dur a terme una selecció de continguts en funció dels 
gustos de les persones usuàries i permeten nous mecanismes de publicitat 
personalitzada. 
 
Durant la jornada es va incidir especialment, entre d’altres, en dos aspectes 
d’interès per al Consell: la senyalització dels continguts en la guia electrònica de 
programació (EPG) i la possibilitat que les emissores locals puguin emetre a baix 
cost mitjançant aquest sistema sense haver de recórrer a l’ús de l’espectre. 
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Gènere 
 
 
 
El CAC té entre les seves obligacions garantir que els prestadors de serveis 
de comunicació audiovisual assegurin un tractament adequat de les dones, 
tant pel que fa a la representació com, específicament, al tractament de la 
violència masclista. Com a actuacions rellevants en aquesta qüestió, l’any 
2011 s’han continuat les diverses activitats relacionades amb 
l’autoregulació i la coregulació dels mitjans, l’elaboració de materials 
formatius per als professionals de la comunicació i el seguiment de la 
presència de les dones als mitjans audiovisuals. 
 
 
 
 
SEGUIMENT DE LA PRESÈNCIA DE LES DONES ALS MITJANS 
 
El coneixement de la presència i de la representació de les dones als mitjans 
audiovisuals s’aconsegueix a partir de diversos instruments d’informació. En 
especial, el Consell incorpora la variable sexe en tots els informes de pluralisme 
que elabora. Això permet avaluar la presència de les dones i dels homes en les 
diferents formes de pluralisme que analitza el CAC. En aquest sentit, a més de les 
dades que aporten els informes mensuals de pluralisme, cal destacar l’informe 
sobre el pluralisme en la informació esportiva, en què destaca la presència molt 
escassa de les dones. 
 
 
 
TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
El CAC va elaborar un informe sobre el tractament de les informacions sobre 
violència en l’àmbit familiar i sobre violència masclista en els teleinformatius de 
TV3, el 3/24, TVE a Catalunya, 8tv, Barcelona TV i Penedès TV emesos durant el 
període comprès entre l’octubre i el desembre de 2010. 
 
L’informe també compara les dades amb les dels estudis dels anys 2002, 2004 i 
2007, i fa el seguiment de les Recomanacions sobre el tractament de la violència 
masclista als mitjans de comunicació publicades el novembre de 2009.  
 
Entre les principals conclusions, l’informe constata que, per primera vegada 
durant el cicle analitzat, les persones expertes assoleixen la primera posició en 
temps de paraula. Així mateix, les informacions sobre programes socials i de 
sensibilització pel que fa a la violència masclista, les actuacions polítiques i la 
crònica judicial van superar el 50% del temps de notícia, per bé que la presència 
d’informacions sobre agressions en l’estudi del 2010 es va incrementar respecte 
dels estudis precedents.  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Viol_ncia_masclista.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_CA.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_CA.pdf
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MATERIALS DE FORMACIÓ PER MILLORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE  
 
Al setembre, l’Institut Català de les Dones (ICD), el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van presentar un 
manual per avançar en la inclusió de la perspectiva de gènere en els continguts 
informatius dels mitjans de comunicació.  
 
El manual Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions 
de les dones es va elaborar mitjançant un procés de treball que va durar dos 
anys, en el qual van participar mitjans de comunicació, periodistes, especialistes 
del món universitari i les entitats següents: Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya, Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores i 
Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
 
L’objectiu del projecte és crear una eina útil que promogui la reflexió crítica i ajudi 
a ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat. El manual promou 
l’anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen en la nostra societat i que 
penetren en els mecanismes de treball i, finalment, es reflecteixen en el relat 
informatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf
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Relació amb les 
persones usuàries  
 
 
 
Les persones usuàries dels mitjans de comunicació es poden adreçar al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per expressar les consultes, les 
queixes i els suggeriments que creguin oportuns sobre la programació o la 
publicitat. Durant el 2011 es van rebre 315 comunicacions. El principals 
motius de queixa van ser la protecció dels infants i els joves, el tractament 
informatiu i la protecció dels animals. 
 
 
 
 
 


TIPUS 
 


 


COMUNICACIONS 
 


CONSULTES 181 
QUEIXES 134 
 
TOTAL 


 
315 


 
 
 
 


 
Motius de queixa per part de la persona usuària  
 
 
TEMES 


 
NOMBRE DE QUEIXES 


 


 
% 


Protecció dels infants i els joves 23 17,1 
Tractament informatiu 14 10,5 
Protecció dels animals 14 10,5 
Pluralisme 13 9,7 
Discriminació de les persones 12 9 
Violència 6 4,5 
Continguts esotèrics 5 3,7 
Continguts ofensius 5 3,7 
Discriminació per raó de gènere 4 3 
Dret a la imatge i a l’honor 4 3 
Paraulotes 4 3 
Interferències 4 3 
Desacord amb actuacions del CAC 4 3 
Manca de respecte 3 2,3 
Protecció de la salut 3 2,3 
Llengua 2 1,5 
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Freqüències 2 1,5 
Excés d’esports 1 0,7 
Frau/concursos 1 0,7 
Canvis de programació 1 0,7 
Publicitat enganyosa 1 0,7 
Religió 1 0,7 
Altres 7 5,2 
 
TOTAL 


 
134 


 
100 
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Relacions  
institucionals  
 
 
El 2011, els membres del Consell van tenir una activitat intensa en l’àmbit de 
les relacions institucionals. En la taula següent, s’hi enumeren les més 
destacades, com ara les compareixences al Parlament de Catalunya, els 
actes institucionals, i les conferències i participacions actives en 
congressos i seminaris. No s’hi esmenten, per una qüestió de concisió, les 
reunions de treball, les assistències a congressos i altres esdeveniments 
relacionats amb les seves competències. 
 
 


 
Actes institucionals 
 
 


DATA 
 


 


ACTE 
 


 


LLOC 
 


 


13 de gener 
 


Reunió amb la Fundació Projecte Home a 
Catalunya 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


20 de gener 
 


 


Intervenció en el Foro Generaciones Interactivas 
 


Casa América (Madrid) 
 
 


20 de gener 
 
 


Participació en la presentació de la televisió per 
internet Wuaita TV  
 


 
 


Diputació de Lleida 
(Lleida) 
 


 


27 de gener 
 


Participació en la reunió del Foro Técnico de la 
Televisión Digital: Constitución del Grupo de 
Trabajo sobre Audio en Televisión Digital. 
Organitzat per la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información  
 


 


Madrid 


 


28 de gener 
 


Audiència amb la presidenta del Parlament de 
Catalunya, Núria de Gispert 
 


 


Parlament de 
Catalunya (Barcelona) 
 


 


29 de gener 
 


Reunió del jurat del Premi Pica d'Estats 
 


 


Lleida 
 


31 de gener 
 


Reunió amb representants de la Fundació 
Bertelsmann a Catalunya i presentació de les 
activitats i dels grups de treball de la Mesa per a 
la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


2 de febrer 
 


Reunió amb la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


10 de febrer 
 


Reunió de la Conferència Ibèrica de Consells 
Audiovisuals 
 


 


Navarra  


 


11 de febrer 
 


Ponència “¿El fin de la regulación?” IV Encuentro 
 


Pamplona 
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de Autoridades Ibéricas de la Comunicación 
Social 
 


 


14 de febrer 
 


I reunió de la Mesa de treball sobre els blocs 
electorals 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


14 de febrer 
 


Reunió amb el president executiu i conseller 
delegat de Google, Eric Schmidt 
 


 


Barcelona 


 


16 de febrer 
 


Presentació de la jornada: “Del dret d’accés i de 
participació als mitjans de comunicació 
audiovisual”, organitzada per la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
 


 


Residència 
d'Investigadors CSIC 
(Barcelona) 


 


18 de febrer 
 


Reunió amb el director general d’Immigració de la 
Generalitat de Catalunya, Xavier Bosch, i 
presentació de les activitats i dels grups de treball 
de la MDA 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


24 de febrer  
 


Conferència a la Facultat de Periodisme 
 


Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona) 
 


 


3 de març 
 


Participació en la jornada “La situació del poble 
gitano a l’Europa actual: entre el reconeixement i 
la xenofòbia” 
 


 


Facultat de Geografia i 
Història de la UB 
(Barcelona) 


 


11 de març 
 


II reunió de la Mesa de treball sobre els blocs 
electorals 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


15 de març 
 


Intervenció a la I Mesa de Reflexió “El tratamiento 
de la diversidad cultural en los medios de 
comunicación”, organitzada per la Fundación 
Bertelsmann 
 


 


Fundación 
Bertelsmann (Madrid) 


 


17 de març 
 


Visita institucional del secretari general d’ICV, 
Joan Herrera 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


17 de març 
 


Jornada de treball sobre el tractament informatiu 
en període d'eleccions municipals. Ètica i 
normativa. Organitzat per la Federació de Ràdios 
Locals de Catalunya 
 


 


Facultat de Ciències 
de la Comunicació 
Blanquerna 


 


18 de març 
 


Participació en l’acte d’inauguració del Parc 
Audiovisual de Sant Martí 


 


 


Barcelona 


 


25 de març 
 


Participació en l’acte de cloenda del III Congrés 
del Tercer Sector Social 


 


Centre Convencions 
Internacionals 
(Barcelona) 
 


 


5 d’abril 
 


Presentació de la guia d’estil periodístic ”Com 
millorar la informació sobre drogues i altres 
addiccions?”, elaborada pel Projecte Home a 
Catalunya. 


 


 


CAC (Barcelona) 


 


28 d’abril 
 


Participació en el col·loqui sobre la televisió 
connectada, organitzat pel CSA 


 


 


París 


 


4 de maig 
 


Participació en l’acte commemoratiu del 40è 
aniversari de la Facultat de Ciències de la 
Informació de la UAB, organitzat pel MIGRACOM 


 


Facultat Ciències de la 
Informació de la UAB 
(Bellaterra) 
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i el Màster Interdisciplinar en Migracions 
Contemporànies del CER-Migracions de la UAB 
 


 


12 de maig 
 


Conferència “Autorregulación en internet”, en el 
marc del Foro de la Governanza de Internet 


 


Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación 
(Madrid) 
 


 


31 de maig 
 


Intervenció a la taula rodona “El tractament de les 
informacions sobre violència en l’àmbit familiar i 
sobre violència masclista en els teleinformatius”. 
Organitzada pel CAC i l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


1 de juny 
 


Intervenció a la taula rodona “Mirades sobre la 
diversitat cultural”, organitzada per UnescoCAT 


 


Departament Benestar 
i Família (Barcelona) 
 


 


4 de juny 
 


Taula rodona “Pantalles: el malestar a la cultura 
de la imatge”. IX Debats de la Societat Espanyola 
de Psicoanàlisi 
 


 


CaixaFòrum 
(Barcelona) 


 


6 de juny 
 


Signatura d’adhesió al Manifest de la Fundació 
ONCE 


 


Fundació ONCE 
(Madrid) 
 


 


8 de juny 
 


Inauguració del Mercat Audiovisual de Catalunya 
2011 


 


Espai Roca Umbert 
(Granollers) 
 


 


16 de juny 
 


Presentació de les activitats de la MDA i dels 
grups de treball a la Sectorial d’Immigració de 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


16 de juny 
 


Participació en el debat “Responsabilitat social del 
comunicador/a i ètica dels mitjans” 
 


 


UPF (Barcelona) 


 


17 de juny 
 


Presentació de les activitats i dels grups de treball 
de la MDA a l’Associació Veus Gitanes 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


20 de juny 
 


Jornada “Regulació, coregulació, autoregulació i 
responsabilitat dels mitjans de comunicació 
audiovisual”, organitzada pel CAC 
 


 


CAC (Barcelona)  


 


21 de juny 
 


Visita institucional de la presidenta del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


4 de juliol  
 


Presentació de les activitats i dels grups de treball 
de la MDA a l’associació SOS Racisme a 
Catalunya 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


6 de juliol 
 


Presentació de les activitats i dels Grups de 
Treball de la MDA a la Comissió de Periodisme 
Solidari de Girona 
 


 


Col·legi de Periodistes 
de Catalunya (Girona) 


 


8 de juliol 
 


Presentació de la xarxa social “Comunicación y 
Diversidad” de la Fundació Bertelsmann  


 


Col·legi de Periodistes 
de Catalunya 
(Barcelona)  
 


 


11 de juliol 
 


Acte de concessió del Premi Dolç de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), a 
la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
 


 


CaixaFòrum 
(Barcelona) 
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12 de juliol Presentació de la publicació de la Fundació 
Jaume Bofill Conciliar per educar 
 


Cercle d'Economia 
(Barcelona) 


 


12 de juliol 
 


Reunió de la Plataforma d’Infància de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
sobre continguts audiovisuals adreçats a la 
infància  
 


 


CAC (Barcelona) 


 


14 de juliol 
 


Conferència “El tractament de les dones des dels 
mitjans de comunicació”, a Trencant esquemes: 
dones que es fan visibles a l’espai públic. Els 
juliols 2011. Universitat de Barcelona. 
 


 


Citilab (Cornellà de 
Llobregat) 


 


21 de juliol 
 


Reunió amb el secretari de Família, Ramon 
Terrassa 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


26 de juliol 
 


Signatura del document d’autoregulació elaborat 
pel grup de treball per evitar les molèsties que 
provoca l’augment sobtat de so en la televisió 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


27 de setembre  
 


Reunió de la Plataforma Española de Consejos 
Audiovisuales (PECA) 
 


 


Sevilla 


 


28 de setembre 
 


Conferència “Les dones en els mitjans de 
comunicació”. Sessió inaugural del VI Seminari 
Anàlisi Feminista del Dret. Clínica Jurídica de 
Dones 
 


 


Facultat de Dret de la 
Universitat de 
Barcelona 


 


28 de setembre 
 


Presentació pública de l’Agenda Diverscat  
 


Seu del CPC 
(Barcelona) 
 


 


28 de setembre 
 


Reunió amb el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


29 de setembre 
 


Inauguració de la 10a edició de la Diada de les 
Telecomunicacions de Catalunya, organitzada pel 
COETTC 
 


 


CosmoCaixa 
(Barcelona) 


 


5-6 d’octubre 
 


Participació en la 34a reunió de la Plataforma 
Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA) 
 


 


CSA (Brussel·les) 


 


17 d’octubre 
 


Visita institucional del secretari d’Estat de 
Telecomunicacions, Juan Junquera 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


19 d’octubre 
 


Presentació pública de l’Estudi sobre la cobertura 
televisiva de tres propostes polítiques sobre 
immigració 
 


 


CAC (Barcelona) 
 


 


20 d’octubre 
 


Participació en la jornada “Eines per a la ràdio 
local. Organització i funcionament del servei 
públic audiovisual local: què és el contracte 
programa?” 
 


 


Federació de Ràdios 
Locals de Catalunya 
(Sabadell) 


 


25 d’octubre 
 


Conferència a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació  


 


Universitat 
Internacional de 
Catalunya (Barcelona) 
 


 


28 d’octubre 
 


Compareixença davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals  
 


 


Parlament de 
Catalunya (Barcelona) 
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4 de novembre 
 


Participació en la reunió del Plenari de                                 
l’Observatori dels Drets de la Infància  


 


Departament de 
Benestar Social i 
Família (Barcelona) 
 


 


7 de novembre 
 


Inauguració de les Jornades de Cultura Gitana a 
Catalunya, organitzades per la FAGIC  
 


 


CAC (Barcelona) 


 


10 de novembre 
 


II Seminari sobre ètica i periodisme “Informació 
ètica sobre menors i noves tecnologies”, 
organitzat per la Fundació CIC amb la 
col·laboració del CAC. 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


11 de novembre  
 


Conferència “El papel del regulador en los 
medios" en el marc del IV Congreso Internacional 
de Investigadores Audiovisuales 
 


 


Palacio de Congresos 
(Osca) 


 


12 de novembre 
 


Participació en la taula rodona “Novetats i millores 
en la subtitulació a la televisió”, en el marc de les 
Jornades de Formació de les persones sordes en 
modalitat oral, organitzades per la Federació 
ACAPPS 
 


 


Auditori ONCE 
(Barcelona) 
 


 


15 de novembre 
 


Participació en el Working Group of the AVMS     
Regulatory Authorities  
 


 


Comissió Europea 
(Brussel·les) 


 


17 de novembre 
 


Participació en la taula rodona “Compromiso y 
liderazgo”, en el marc del seminari Rentabilidad y 
compromiso social: anunciantes, agencias y 
cadenes, organitzat per iCmedia 
 


 


IESE (Madrid) 


 


24 i 25 de 
novembre  


 


Participació en la reunió de la Xarxa d’Autoritats 
de Regulació Mediterrànies  
 


 


Malta 


 


25 de novembre 
 


Participació en la reunió organitzada per la Xarxa 
Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI), el   
Consell d’Europa i el Grup de Recerca 
Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) 
 


 


Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona) 
 


 


29 de novembre 
 


Jornada “La televisió connectada”, organitzada 
pel CAC 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


1 de desembre 
 


Presentació de la revista antiracista COLORS, de 
SOS Racisme a Catalunya 
 


 


CAC (Barcelona) 


 


14 de desembre 
 


Reunió i veredicte del jurat dels Premis Nacionals 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya  
 


 


Barcelona 


 


15 de desembre 
 


Ponència a l’acte commemoratiu dels 18 anys del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya.   
 


 


Barcelona 


 


16 de desembre 
 


IV Jornades de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual “Immigració i món local: què és 
notícia?” i Lliurament dels IV Premis de la Mesa 
 


 


CAC (Barcelona) 
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Participació 
 


 
 
Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual  
 
 


La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual 
(MDA), creada el 2005, aplega representants de 
diversos grups culturals, institucions, 
empreses, col·lectius professionals, grups de 


recerca, universitats i mitjans de comunicació interessats a promocionar la 
multiculturalitat i la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya. 
 
 
Durant el 2011 s’han adherit com a membres de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual (MDA) les persones següents: Alícia Oliver Rojo, membre de la 
Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC); 
Cristina Pitarque Martín, membre de la Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya (FAGIC); Beatriu Guarro i Picart, membre de SOS Racisme a 
Catalunya i professora emèrita de la Universitat de Barcelona (UB) de la Facultat 
de Filologia Catalana; i Carlos Obando Arroyabe, llicenciat en comunicació social i 
periodisme per la Universitat d’Antioquia, Colòmbia.  
 
 
 
 
 
DIVERSCAT, L’AGENDA DE LA DIVERSITAT DE CATALUNYA 
 
Al setembre es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) 
l'Agenda Diverscat, una base de dades accessible per internet a l'abast de tots els 
professionals de la comunicació de les institucions i entitats que tractin temes 
relacionats amb el fet migratori. L'Agenda és un projecte conjunt del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya –en el marc de les actuacions de la Mesa per a la 
Diversitat en l'Audiovisual–, l'Ajuntament de Barcelona, la Direcció General 
d'Immigració de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. 
 
 
 
 
 
  



http://www.diverscat.net/
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ESTUDI SOBRE LA COBERTURA TELEVISIVA DE TRES PROPOSTES 
POLÍTIQUES SOBRE IMMIGRACIÓ  
 
L’octubre es va presentar un estudi sobre la cobertura realitzada per cinc 
prestadors de serveis de televisió en relació amb tres propostes polítiques sobre 
immigració que van ser notícia l’any 2010: les restriccions a l’empadronament a 
Vic, la regulació sobre el vel integral a Lleida i les tensions veïnals a Badalona.  
 
L’estudi, encarregat per la Mesa i elaborat pel professor de periodisme polític de 
la Universitat Autònoma de Barcelona Xavier Giró i la periodista especialitzada en 
el fet migratori Marta Muixí, conclou que l’enfocament dominant va ser el de 
l’escalada del conflicte. Segons els autors, l’anàlisi mostra que hi van predominar 
les tendències de periodisme polaritzador, en detriment de les de periodisme de 
convivència. 
 
 
 
JORNADA “MÓN LOCAL I IMMIGRACIÓ. QUÈ ÉS NOTÍCIA?” 
 
El 16 de desembre va tenir lloc la IV Jornada de la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual, amb el títol “Món local i immigració. Què és notícia?” L’objectiu de la 
trobada era reflexionar sobre les rutines periodístiques que amplifiquen els 
aspectes negatius sobre el fet migratori i que, alhora, fan invisibles aquelles 
informacions que contribueixen a evitar la fragmentació de la societat per raó 
d’origen.  
 
La conferència inaugural va ser a càrrec del professor de periodisme internacional 
de la Université Catholique de Louvain i conseller del Comitè de Protecció de 
Periodistes de Nova York i de l’Institut Panos de París, Jean-Paul Marthoz. Les 
taules de debat “La importància del llenguatge: immigrant, fins quan?” i “Ciutats 
interculturals: com aconseguir visibilitat?” van donar veu als representants dels 
principals mitjans de comunicació locals tant públics com privats. A més, la 
Jornada va comptar amb la col·laboració acadèmica del Grup de Recerca 
Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), que dirigeix el Màster en Gestió de la Immigració i és impulsor de la Red 
Española de Ciudades Interculturales (RECI), vinculada al programa Intercultural 
Cities.  
 
 
 
IV PREMIS PER A LA DIVERSITAT EN L’AUDIOVISUAL 
 
En el marc de la IV Jornada de la Mesa, es van lliurar els Premis per a la 
Diversitat en l’Audiovisual, que s’atorguen cada any a aquells programes, 
produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural 
que existeix a la nostra societat.  
 
 
 
 



http://www.mesadiversitat.cat/componentes/controles/download.php?MjUzOTg%3D

http://www.mesadiversitat.cat/componentes/controles/download.php?MjUzOTg%3D

http://www.mesadiversitat.cat/componentes/controles/download.php?MjUzOTg%3D
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Categoria A. Programa de televisió 
 


• Babel en TVE, de Televisión Española 
 
Menció especial  
 


• Mirades, de Lleida TV 
 
 
Categoria B. Programa de ràdio 
 


• Per tot el món, de Mataró Ràdio 
 
 
Categoria C. Producció audiovisual 
 


• Expressions de l’Àfrica negra a Barcelona, del Centre d’Estudis Africans  
 
 
Categoria D. Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la 
comunicació audiovisual 
 


• Associació SOS Racisme Catalunya 
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Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual   
 


 
El Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual es va constituir l’any 2001, a iniciativa del 
CAC, amb l’objectiu de ser un marc de referència per 
intercanviar coneixements i idees i donar resposta a 


les demandes de la societat civil en aquest sector. 
 
 
Integren el Fòrum entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i 
col·legis professionals interessats en el món de les persones usuàries dels mitjans 
audiovisuals. A 31 de desembre, s’hi havien adherit 82 entitats. 
 
 
 
 
GUIA D’ACTIVITATS PER PROMOURE EL DEBAT SOBRE LA PUBLICITAT 
EN L’ENTORN FAMILIAR 
 
El Fòrum va editar el material La publicitat en l’entorn familiar: activitats per al 
debat. Es tracta d’una guia complementària de les recomanacions que el Fòrum ja 
va elaborar l’any 2009 i que té per objectiu aportar eines de reflexió i de treball per 
tal de millorar el diàleg dels infants i de les famílies respecte de la presència i dels 
usos de la publicitat a les llars.  
 
El nou material s’adreça als formadors i a les formadores que vulguin treballar la 
publicitat amb els pares i les mares. Igualment, es pot adaptar al context familiar. 
 
 
 
 
 
I EDICIÓ DELS PREMIS JOVES I PANTALLES: DIGUES-HI LA TEVA 
 
El Fòrum va crear aquests premis amb l’objectiu de donar veu als joves per tal de 
conèixer com veuen els mitjans de comunicació i com hi interactuen, així com per 
fomentar-ne la participació en l’educació en comunicació audiovisual.  
 


 


 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_entorn_familiar_-_Activitats_debat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_entorn_familiar_-_Activitats_debat.pdf
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TÍTOL 
 


 


GUANYADORS 
 


CATEGORIA A: 1r CICLE D’ESO 
 


Debat sobre les noves 
tecnologies 


Irene Enríquez Padilla, Aleix Cañadas 
Heredia, Eric Cañadas Heredia i Raquel 
Canales Saavedra, de l’Institut Gallecs de 
Mollet del Vallès.  
 


L’ensenyament amb l’ordinador María Martín Marín, de l’IES Bellulla de 
Canovelles 


Videojocs i pantalles Jordi Lladó i Grau Barrachina, del Centre 
SES La Miquela de Bescanó 


 


CATEGORIA B: 2n CICLE D’ESO 
 


Atente a las consecuencias Sandra Rodríguez, Ana María Guerrero i 
Yolanda García, de l’IES de Sant Boi de 
Llobregat 


Internet Itziar Alberó, de l’IES Bellulla de Canovelles 
No dan nada bueno Irene Martos Algaba, Ana González Perez i 


Javier Cañadas Aldana, de l’IES de Sant Boi 
de Llobregat 
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Presentació 
 


El CAC elabora cada any la Memòria anual, que recull les activitats dutes a terme 
en l’exercici anterior per tal de donar compliment a les competències assignades. 


Pel que fa als eixos principals d’actuació durant l’any 2013, el Consell va prioritzar 
la defensa de la protecció dels menors als mitjans audiovisuals. En aquesta línia, 
es va intensificar el control del compliment de la normativa audiovisual per part del 
conjunt de prestadors les emissions dels quals es veuen a Catalunya (prestadors 
nacionals i locals, però també estatals) i es va actuar contra aquelles societats que, 
sense disposar de títol habilitant, emetien continguts d’esoterisme en l’horari 
protegit.   


També en l’àmbit dels continguts, el Consell va fer el seguiment exhaustiu del 
pluralisme polític −va elaborar informes mensuals que es trameten als grups 


parlamentaris− i del pluralisme social −va prestar una atenció especial al respecte a 


la diversitat i la igualtat− als mitjans audiovisuals. També va estar molt amatent a la 
presència de continguts ofensius o discriminatoris i als que podien incitar a l’odi. 


En l’àmbit dels prestadors, el Consell va convocar un concurs públic per adjudicar 
23 llicències de ràdio en FM, va resoldre diversos negocis jurídics i va emetre un 
informe preceptiu sobre el contracte programa de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Pel que fa a la potestat reglamentària, el Consell va aprovar 
la seva vuitena instrucció general, en aquest cas, sobre l’accessibilitat als 
continguts audiovisuals.   


Durant l’any 2013 el Consell va mantenir nombrosos contactes institucionals amb 
les associacions representatives del sector audiovisual a Catalunya. En aquest 
sentit, destaquen els convenis de col·laboració amb el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i amb dues universitats.  


Així mateix, el Consell va intensificar la seva presència internacional en tots aquells 
organismes que debaten i duen a terme actuacions rellevants en l’àmbit de la 
regulació. Així, a més de la participació en organismes com ara la Plataforma 
Europea d'Autoritats Reguladores (EPRA), la Xarxa d'Autoritats de Regulació 
Mediterrànies (RIRM) o la Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual 
d’Iberoamèrica (PRAI), el CAC va participar en la consulta pública de la Comissió 
Europea sobre la convergència tecnològica al sector audiovisual i va signar un 
conveni de col·laboració amb el seu homòleg bavarès per coordinar polítiques de 
protecció dels menors en el marc de la televisió connectada.  



http://www.epra.org/

http://www.epra.org/

http://www.rirm.org/

http://www.rirm.org/

http://www.portalprai.org/

http://www.portalprai.org/
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Amb la voluntat de crear un espai de trobada i de reflexió sobre el futur de 
l’audiovisual, el Consell va impulsar el Fòrum de la Comunicació de Catalunya, que 
va dur a terme sis sessions sobre temàtica diversa. Esperem que sigui una eina al 
servei del sector i que ens aporti les claus, la reflexió i els coneixement per afrontar 
els reptes de futur amb èxit. 


A l’últim, l’any 2013 va estar marcat per una conjuntura econòmica específica i 
alhora complexa. Per aquest motiu, es van haver de prendre un seguit de mesures 
per tal d’adaptar el funcionament i l’organització del Consell al pressupost assignat. 
En aquest sentit, l’actuació més important va consistir a traslladar la seu del Consell 
a una nova ubicació al número 36-42 del carrer dels Vergós de Barcelona. Aquesta 
actuació ha suposat un estalvi molt important respecte de les despeses que 
representava la seu anterior.  


 


Roger Loppacher i Crehuet 
 
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  
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1. El Consell 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat independent de 
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. El CAC es regeix per la 
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com 
per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. El Ple del Consell, òrgan de direcció de la institució, està integrat 
per 6 membres elegits pel Parlament de Catalunya.  


Des que es va crear el Consell, el Ple de la institució havia estat integrat per 
10 membres, per bé que la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual en va reduir el nombre fins a 6 i en va 
modificar el sistema d’elecció, de manera que actualment tots els membres 
són elegits pel Parlament. 


 
1.1 Composició  
 
 
 


Roger Loppacher i Crehuet 
PRESIDENT 
Llicenciat en dret. Membre del Cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya. Ha estat vicepresident del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) del 2008 al 2012. També ha estat 
director general de Mitjans Audiovisuals, secretari general 
dels departaments d’Interior i Governació i 


vicepresident  del Consell  d’Administració  del Centre de Telecomunicacions de la 
Generalitat, així com professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
 
 


Josep Pont i Sans 
VICEPRESIDENT 
Informàtic i pèrit mercantil. Fundador de Ràdio Bellpuig. 
També ha estat fundador i vicepresident del consorci 
Localret. Ha fundat i presidit, així mateix, el Consorci Local i 
Comarcal de Comunicació, Intracatalònia, l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN) i la revista Antena local. Ha 
estat president de la Comissió de Telecomunicacions de 


l’Associació Catalana de Municipis (ACM), vicepresident de TDCOM, membre de la 
Mesa de Televisió Local i membre de l’Administració Oberta de Catalunya. També 
ha estat alcalde de Bellpuig per CiU, vicepresident del Consell Comarcal de l’Urgell, 
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diputat provincial en el període 1998-1999, president de la Diputació de Lleida –des 
d’on va impulsar el portal d’internet Lleida.com i el canal Lleida TV– i diputat al 
Parlament de Catalunya.  
 
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Prestadors, coordinador 
adjunt de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia, membre 
de la comissió d'enllaç amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i de la 
comissió mixta amb el Conselh Generau d’Aran. 
 
 
 


Daniel Sirera Bellés 
CONSELLER  SECRETARI 
Llicenciat en dret. Va ser diputat del Parlament de 
Catalunya entre el 1995 i el 2010, on va ser membre de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Ha estat portaveu adjunt i president 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(PPC), president del PPC, així com senador en 


representació de la Generalitat i regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Ha 
col·laborat en diversos mitjans de comunicació, és autor del llibre Tan catalán como 
tú i ha estat soci director d’una agència de comunicació. 
  
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia. 
 
 
 


Esteve Orriols i Sendra 
CONSELLER   
Llicenciat en dret. Ha viscut la infància i l’adolescència al 
Moviment Escolta. Integrant de l’Assemblea de Catalunya, 
fou membre fundador de l’Associació de Veïns de la Geltrú. 
Casteller dels Bordegassos de Vilanova, procurador dels 
tribunals i professor d’educació física. Ha estat regidor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i n’ha estat primer 


tinent d’alcalde i, posteriorment, alcalde. Ha estat, així mateix, diputat provincial i 
membre de la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona i del Consell 
Comarcal del Garraf, diputat del Parlament de Catalunya i secretari de la Mesa de 
la Cambra Catalana. 
  
Àmbits d’especialització: coordinador de la Comissió de Continguts, coordinador 
adjunt de la Comissió de Normativa, Recerca i Internacional, i coordinador adjunt 
de la Comissió de Relacions amb la Societat i Educació en Comunicació 
Audiovisual. Vicepresident del Fòrum d'entitats de persones usuàries de 
l'audiovisual. Adjunt a la presidència de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 
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Elisenda Malaret i Garcia 
CONSELLERA 
Doctora en dret. Catedràtica de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona. Autora d’un centenar de 
publicacions en matèria de regulació econòmica, 
contractació pública, serveis públics, telecomunicacions i 
dret de l’audiovisual, entre d’altres. Ha estat professora 
visitant a diverses universitats europees, entre les quals la 


Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sapienza-Università di Roma i Florència. És 
membre de l’European Group of Public Law i del consell de redacció de diverses 
revistes científiques espanyoles i franceses. Ha estat membre del Congrés dels 
Diputats, elegida com a independent a les llistes del PSC (2004-2008).  
 
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Normativa, Recerca i 
Internacional, representant del CAC a la comissió d'enllaç amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i coordinadora del grup de treball sobre el servei públic.  
 
 
 


Carme Figueras i Siñol 
CONSELLERA  
Estudis en ciències físiques equivalents a una 
diplomatura. Regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(1983-2006) i diputada del Congrés (1993-1995). Diputada 
del Parlament (1995-2010). En aquest període, ha estat 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi, presidenta de la Comissió de Salut, 


vicepresidenta de la Comissió de Política Social i membre de la Comissió de 
Control de la CCMA, la d’Afers Institucionals i la d’Estudi de la Situació de 
Persones amb Discapacitat, entre d’altres. Ha estat consellera de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya (maig-novembre del 2006). 
  
Àmbits d’especialització: coordinadora de la Comissió de Relacions amb la 
Societat i Educació en Comunicació Audiovisual, coordinadora adjunta de la 
Comissió de Continguts i coordinadora adjunta de la Comissió de Prestadors. 
Presidenta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. Presidenta 
de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 
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1.2 Organització interna  
Canvi de seu  


L’1 de juliol de 2013, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya es va traslladar a una 
nova seu ubicada al carrer dels Vergós número 36-42 de Barcelona. Aquest canvi 
forma part del conjunt d’actuacions que el CAC ha dut a terme per tal d’ajustar el 
pressupost a la situació econòmica actual de la institució. 


La proposta de contracte d’arrendament de la nova seu es va aprovar per mitjà de 
l’Acord 77/2013.  
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Comissions de treball 
 


• COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
 Coordinador: conseller Esteve Orriols i Sendra 
 Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 
 


• COMISSIÓ DE PRESTADORS 
 Coordinador: conseller Josep Pont i Sans 
 Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 


 
• COMISSIÓ DE NORMATIVA, RECERCA I INTERNACIONAL 


 Coordinadora: consellera Elisenda Malaret i Garcia 
 Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 
 


• COMISSIÓ DE PLATAFORMES AUDIOVISUALS, XARXES I 
TECNOLOGIA 


 Coordinador: conseller Daniel Sirera Bellés 
 Coordinador adjunt: conseller Josep Pont i Sans 


 
• COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT I EDUCACIÓ EN 


COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
 Coordinadora: consellera Carme Figueras i Siñol 
 Coordinador adjunt: conseller Esteve Orriols i Sendra 


 
 


1.3 Pressupost i personal  
 
 
Pressupost 2013 
 
 


   


CAP. I Despeses de personal  4.393.682,87 
CAP. II Despeses corrents  867.133,89 
CAP. IV Despeses de transferències a corporacions locals i 


empreses privades  
_ 


CAP. VI Despeses en inversions  3.500,00 
CAP. VII Despeses de bestretes al personal 500,00 
TOTAL PRESSUPOST 5.264.816,76 


 


 
El pressupost de l’any 2012 va ser de 6.287.452,03 euros. Per tant, la disminució 
entre l’any 2012 i l’any 2013 va ser d’1.022.635,27 euros. El Consell va acordar, 
mitjançant Acord 146/2013, de 20 de novembre, difondre a la seva web el 
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pressupost de la institució, així com les retribucions dels consellers i del personal 
alt càrrec, amb la finalitat de facilitar la màxima difusió i publicitat de les seves 
actuacions. 


 


Personal 


En el decurs de l’any 2013 es van adoptar diversos acords en relació amb la 
reordenació de la plantilla.  


 


 


Actuacions en relació amb el personal   


Informes 8 


Acords 10 


 
 


CLASSIFICACIÓ DEL 
PERSONAL 
 


 
DENOMINACIÓ 


 
GRUP 


 
NOMBRE 


 


ALTS CÀRRECS 
 


President   


1 
 Consellers/es  5 
 Secretària general  1 
SUBTOTAL   7 
PERSONAL EVENTUAL Col·laboradors/es   4 
 Assessor   1 
 Comandament   1 
SUBTOTAL   6 
FUNCIONARIS Titulats/ades superiors A 1 
    
LABORALS FIXOS Comandaments A 8 
 Tècnics/es superiors i 


diplomats/ades  
B 25 


 Suport administratiu i tècnic  C 25 
 Subalterns  D 4 
SUBTOTAL   62 
LABORALS TEMPORALS Comandaments A - 
 Tècnics superiors i diplomats  B 1 
 Suport administratiu i tècnic  C - 
SUBTOTAL   1 
 
TOTAL 


   
77 
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2. Continguts 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a autoritat reguladora, té 
competències en el seguiment dels continguts de la programació emesa pels 
prestadors de serveis audiovisuals. Concretament, la legislació vigent 
estableix com a funcions del CAC vetllar pel compliment de la normativa 
sobre pluralisme, la normativa sobre protecció de la infància i l’adolescència, 
la legislació sobre publicitat, la normativa sobre la llengua, les quotes de 
producció, així com la senyalització de la programació. 
 
Per donar compliment a aquestes funcions, el Consell estableix un sistema 
de monitoratge dels continguts dels diferents prestadors de serveis 
audiovisuals. Així, durant l’any 2013 s’han monitorat 42.489 hores de 
programació, 38.708 corresponents a la televisió i 3.781 a la ràdio. A més, 
s’han analitzat 4.376 formes publicitàries. 
 


 
2.1 Pluralisme  
 


 


Pluralisme   


Informes 21 


Acords 18 


 


Durant el 2013, el Consell va fer el seguiment de l’observança del pluralisme 
polític, mitjançant 12 informes de periodicitat mensual, aprovats per sengles 
acords del Consell. Es va analitzar la presència i el temps de paraula dels diferents 
actors polítics per tal de proporcionar una anàlisi quantitativa i una valoració 
qualitativa. La mostra la integren els teleinformatius emesos per TV3, TVE 
Catalunya, Barcelona TV i 8tv i els magazins i d’altres espais informatius d’aquests 
mateixos canals i del 3/24. A més, es van monitorar els magazins de quatre 
emissores de ràdio de manera alterna (Catalunya Ràdio, Xarxa, RAC1 i SER).  
 
El CAC va elaborar també un informe relatiu al programa “Hola, Europa!”, emès per 
TV3 el 7 de maig. A l’Acord 80/2013, el Consell va constatar que el documental no 
va vulnerar les missions de servei públic de Televisió de Catalunya, SA, atès que 
és un documental de tesi i que l’anàlisi del principi de pluralisme ha d’abastar un 
període de temps més ampli. No obstant això, el CAC va recordar al prestador la 
necessitat que als documentals de no-ficció, tal com assenyala el seu llibre d’estil, 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2013.pdf
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s’hi reflecteixi el ventall ampli de qüestions i d’estats d’opinió que animen el debat 
en una societat democràtica. Aquest acord es va adoptar amb un vot particular. 
 
L’observança del pluralisme social es va abordar des d’una sèrie d’informes de 
diversitat i igualtat que s’han començat a elaborar en el 2013. Aquests informes 
tenen com a doble objectiu analitzar si la televisió a Catalunya reflecteix la diversitat 
de la societat actual i si, a més, mostra els diferents segments de la població 
analitzats de manera igualitària. Es va analitzar una mostra de la programació 
(informativa, d’entreteniment  i de ficció de producció pròpia) de TVC (TV3, 33 i 
Súper3), TVE Catalunya, 8tv i Barcelona TV.  Així, durant el 2013 es va elaborar un 
informe general sobre la diversitat i la igualtat (Acord 151/2013) i quatre 
sectorials, sobre la representació de les persones grans (Acord 41/2013), de les 
dones (Acord 49/2013), de les persones joves (Acord 64/2013) i de les persones 
immigrades (Acord 86/2013).   
 
L’Informe sobre la diversitat i la igualtat a la televisió va analitzar 3.662 notícies, 
1.395 programes informatius i d’entreteniment i 217 emissions de ficció 
corresponents a l’any 2012. Algunes de les conclusions més destacades van posar 
de manifest que la televisió mostra una societat diversa (pel que fa al sexe, l’edat, 
l’orientació sexual, la procedència, la cultura o la confessió religiosa), tot i que 
visibilitza més determinats segments socials i en minimitza la presència d’altres. 
Així, l’Informe va fer palès que els homes, les persones adultes i la població no 
immigrada tenen un espai central en la televisió a Catalunya. La igualtat va ser el 
segon eix d’anàlisi. En termes generals, la televisió a Catalunya descriu de manera 
desigual diferents segments de la població: homes i dones, els diferents grups 
d’edat i les persones immigrades o no immigrades hi apareixen amb atribucions 
socials desiguals. Val a dir que la ficció de producció pròpia introdueix elements de 
representació de manera més igualitària i diversa d’alguns d’aquests grups o 
segments socials. 
 
El pluralisme territorial també va ser objecte d’anàlisi pel Consell: l’informe 
“Temps de notícia dels descriptors temàtics i dels àmbits geogràfics en els 
teleinformatius” es va ocupar de la distribució geogràfica i temàtica de la 
informació als teleinformatius de TV3, TVE Catalunya i Barcelona TV. Aquestes 
dades formen part de la col·laboració del Consell amb l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, que les integra en la publicació Estadístiques de l’audiovisual a 
Catalunya. 
 
Pel que fa al pluralisme de les expressions religioses, una queixa del Consell 
Evangèlic de Catalunya, en el sentit que s’interpretava una visió molt parcial de la 
seva confessió, va donar lloc a l’anàlisi del documental “American Jesus” (TV3, 
Sense ficció).  
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/i58_2013_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i18_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_GENT_GRAN.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i29_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_DONES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i32_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_JOVES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/immigracio_diversitat_2013.pdf
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2.2 Tractament informatiu 
 
 


Tractament informatiu     


     Informes   7  
     Acords   2  


 
 
El Consell va analitzar el tractament informatiu de fets d’actualitat d’una 
transcendència especial.  
 
En aquest marc es va analitzar el tractament de l’accident ferroviari de Santiago de 
Compostel·la del 24 de juliol de 2013 a vuit televisions d’abast territorial divers 
(TV3, 3/24, 8tv, TVE Catalunya, Canal 24 horas, La 1, Antena 3 TV i Telecinco). 
L’anàlisi es va articular en una doble òptica: d’una banda es van estudiar diferents 
paràmetres quantitatius −com ara la reacció informativa de cada canal als fets o el 


temps de notícia que hi dediquen−, de l’altra, es va posar l’accent en la qualitat de 
la informació en relació amb el compliment de les Recomanacions del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre el tractament informatiu de les tragèdies 
personals. L’informe mostra, entre altres conclusions, com Telecinco i Antena 3 TV 
van oferir la informació més dramatitzada i espectacularitzada. 
 
D’altra banda, el Consell també ha dut a terme anàlisis sobre el tractament 
informatiu de fets puntuals per donar resposta a queixes presentades mitjançant el 
Servei de Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual.  
 
 







13 
 


Consell. A més, durant el 2013 es van realitzar diferents actuacions en relació amb 
prestadors estatals, en virtut de la disposició legal que permet al CAC instar altres 
administracions amb competències en mitjans de comunicació audiovisual a 
promoure l’adopció de les mesures adequades davant conductes contràries a la 
legislació. 
 
En un primer àmbit d’actuació, el CAC va adoptar deu acords contra societats 
sense llicència per l’emissió d’esoterisme en horari protegit. En concret, i en 
primer lloc, el CAC va aprovar iniciar quatre procediments sancionadors contra 
Esoditel, SL, per emissions en quatre canals de TDT a Barcelona (acords 14/2013, 
21/2013, 22/2013 i 23/2013). En segon lloc, va aprovar quatre procediments contra 
Infraestructuras y Gestión 2002, SL, per emissions en quatre canals de TDT a 
Tarragona (acords 87/2013, 88/2013, 95/2013 i 96/2013). I, finalment, dos 
procediments a Nuevas Sensaciones, SL, per emissions en dues freqüències de 
Barcelona (acords 58/2013 i 59/3013). L’actuació del CAC, que s’emmarca en una 
intensificació de la lluita contra els prestadors sense el títol habilitant preceptiu, es 
va dur a terme per la constatació, en tots els casos, de l’emissió de continguts 
esotèrics durant l’horari protegit. 
 
Un segon àmbit d’actuació té relació amb la difusió d’imatges o de dades 
personals de menors d’edat en un context que en pugui perjudicar l’honor, la 
intimitat o la imatge. 
 
En aquest àmbit, el Consell va aprovar l’Acord 120/2013, relatiu a la participació de 
menors d’edat en una peça informativa sobre la Via Catalana de l’11 de setembre a 
l’espai Info K del canal Super3. El Consell va concloure que no es va vulnerar el 
marc normatiu que empara els drets de la personalitat jurídica del menor, atès que 
la difusió de la imatge i els noms dels menors no es podia considerar perjudicial per 
al seu interès, ni suposava un menysteniment de la seva honra o reputació. 
Addicionalment, l’Acord també afirma que no va existir vulneració del principi de 
veracitat i que no es podia circumscriure la valoració del respecte del pluralisme 
polític a una única emissió. Aquest acord es va adoptar amb tres vots particulars. 
 
El CAC va analitzar també el respecte del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia 
imatge de menors d’edat que van aparèixer en una emissió del programa Callejeros 
de Cuatro. L’actuació va respondre a una queixa de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya, que manifestava que el 
programa havia afectat l’honor dels menors d’edat, alguns sota la tutela de la 
Generalitat. (Acord 119/2013) 
 
La vigilància de l’adequació de la qualificació de les emissions de programes en 
horaris de protecció i de protecció reforçada per als menors constitueixen un tercer 
àmbit d’actuació.  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_021.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_022.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_023_DEF.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_88_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_96_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_59_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_120_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_119_2013.pdf
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Pel que fa a aquest aspecte, el CAC va instar el Ministeri a actuar contra el 
prestador Antena 3 de Televisión, SA, per haver emès, mitjançant el canal Xplora, 
el programa 1000 maneras de morir dins de l’horari protegit. Segons el Consell, tant 
si s’apliquen els criteris orientadors que consten a la Instrucció general del CAC 
sobre protecció de la infància i l’adolescència, com els que figuren al codi 
d’autoregulació signat per diferents prestadors de l’Estat, els continguts d’aquest 
espai no eren adequats per a menors de 18 anys. (Acord 30/2013) 
 
També es va dur a terme una anàlisi dels continguts de la programació emesa per 
MTV, el titular del qual és la Societat Gestora de Televisión NET TV, SA (Vocento), 
en horari de protecció dels menors d’edat. En aquest cas, l’Acord instava el 
Ministeri a actuar en contra de l’emissió, en franges inadequades pel que fa a la 
protecció dels menors, de cinc programes: 40 Most Slimmed Down Celebs, 
Embarazada a los 16, MTV Pira2, Padres al control i Jersey Shore. Aquesta darrera 
sèrie, a més, presentava continguts no recomanats per a menors de 18 anys, tot i 
que s’emetia en horari protegit per als menors d’edat. (Acord 40/2013) 
 
El programa Sálvame diario, que Telecinco emet durant la franja de protecció 
reforçada, tenia una presència freqüent de violència verbal i de valors incívics 
presentats de manera positiva. Segons el CAC, la qualificació que li corresponia 
era la de programa “no recomanat per a menors de 13 anys” i, per tant, s’havia 
d’emetre fora de la franja de  protecció especial dels menors que estableix la Llei 
de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA). 
En conseqüència va instar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a actuar 
davant una possible vulneració de la normativa. (Acord 27/2013) 


 
2.4 Continguts discriminatoris i ofensius 
 


 


Continguts discriminatoris i ofensius 
(inclou gènere) 
 


 


Informes 7 


Acords 8 


 
 
En el marc del respecte dels principis bàsics de la regulació dels continguts 
audiovisuals, el Consell va actuar en diferents àmbits durant el 2013. 
 
Un primer grup d’actuacions es refereix a la incitació a l’odi que es pot derivar de 
l’associació entre determinats plantejaments polítics democràtics i l’actuació 
històrica dels règims feixistes o totalitaris.  
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_30_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_27_2013_CAT.pdf
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En aquest sentit, el CAC va aprovar dos acords relatius a la difusió de continguts 
d’aquestes característiques en dos prestadors d’àmbit estatal (acords 147/2013 i 
148/2013). L’actuació del Consell es va iniciar arran d’una petició del Govern de la 
Generalitat, que, d’acord amb la normativa, va sol·licitar al CAC l’elaboració d’un 
informe sobre la difusió en alguns mitjans de comunicació audiovisual de 
determinades informacions on es comparen plantejaments polítics democràtics de 
la societat catalana amb moviments totalitaris i, en ocasions, es fa apologia directa 
o indirecta de l’ús de la violència davant aquests plantejaments. Tots dos acords es 
van adoptar amb tres vots particulars. 
 
El CAC va seleccionar una mostra de 12 prestadors (7 cadenes de televisió i 5 de 
ràdio) i en va analitzar les emissions de vuit dies del mes de setembre. El resultat 
va ser la  identificació de 43 fragments, emesos pels prestadors de serveis 13tv i 
Intereconomía TV, que relacionaven la societat, les institucions o els processos 
polítics de Catalunya o de l’Estat, incloses les persones que en formen part, amb 
moviments, règims o actituds totalitàries que els banalitzen. En un d’aquests 
fragments es defensava l’ús de la violència davant aquests plantejaments polítics 
democràtics. 
 
Atès que es tractava de prestadors estatals i que en la data en què es van aprovar 
els dos acords (20 de novembre) ja estava operativa la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), el CAC va instar a actuar la Dirección de 
Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de l’organisme esmentat. Aquest ha 
estat el primer cop que el CAC s’ha adreçat al regulador estatal en comptes de fer-
ho, com en els darrers 13 anys, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
 
Una segona actuació va tenir lloc en relació amb una emissió del programa 
Telenoticias, emès pel canal Telemadrid, on s’associava dos genocides i alguns 
membres de la banda terrorista ETA amb diferents líders polítics catalanistes. El 
CAC va concloure que Telemadrid va fomentar la discriminació contra els 
nacionalismes català i basc per haver vinculat expressions polítiques representades 
per dirigents nacionalistes democràtics amb règims totalitaris. Així mateix, el CAC 
va denunciar la manca de pluralisme de l’espai i l’incompliment de l’obligació de 
separar la informació de l’opinió. (Acord 68/2013) 
 
D’acord amb la normativa, el CAC va posar aquests fets en coneixement del 
Govern de la Comunitat Autònoma de Madrid per tal que adoptés les actuacions 
que considerés oportunes davant les possibles vulneracions de la Llei de l’Estat 
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. També va demanar 
que, en tot cas, es retirés el contingut en qüestió de la pàgina web del prestador 
Televisión Autonomía de Madrid, SA.  
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_147_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_148_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2013.pdf
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Un segon grup d’actuacions es refereix a la discriminació per raó de l’origen de 
les persones. És el cas de l’actuació en referència a la sèrie documental Palabra de 
gitano, emès pel prestador de serveis de televisió Cuatro, a partir de sengles 
queixes de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya i de la Fundació 
Privada Pere Closa. L’Acord va concloure que el capítol analitzat (“Pureza”) 
presentava una visió estereotipada de la comunitat gitana. Atès que el prestador 
era de competència estatal, es va instar l’actuació del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. (Acord 25/2013) 
 
El CAC també va actuar arran de la queixa d’una persona teleespectadora per una 
notícia sobre el desmantellament d’una xarxa criminal en la qual hi havia implicats 
empresaris de nacionalitat xinesa, que va ser emesa en el programa Aruscity (8tv). 
El CAC va fer un recordatori al prestador, Emissions Digitals de Catalunya, SA, per 
tal d’evitar els tractaments informatius de la immigració que afavoreixen els 
estereotips i, molt especialment, les generalitzacions que contribueixen a identificar 
un col·lectiu concret amb activitats il·legals. (Acord 3/2013) 
 
Arran d’unes queixes presentades, entre d’altres, per l’Institut Català de les Dones 
(ICD), en relació amb una possible banalització de l’exercici de la prostitució en una 
emissió d’Els Matins, el CAC va recordar a TVC que cal extremar les mesures per 
evitar tractaments informatius parcials i/o esbiaixats que poden afavorir la 
reproducció d’estereotips discriminatoris. (Acord 18/2013) 
 
Igualment, el Consell va analitzar Campamento de verano de Cuatro per tal 
d’avaluar la presència de discriminació per raó de gènere i va concloure que 
existien elements verbals i no verbals que es podien considerar discriminatoris. 
 
 
 


2.5 Quotes de difusió i de finançament de la 
producció 
 
 


 


Quotes de difusió i de finançament 
 


 
Informes 4 


Acords 4 


 
 
El CAC va elaborar l’informe relatiu a l’any 2012 sobre el compliment, per part de 
Televisió de Catalunya, SA, de l’obligació de difusió i finançament d’obres 
audiovisuals europees, i en matèria de reserva d’espai a programadors 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_25_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_3_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2013.pdf
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independents. El CAC va concloure que TVC va complir amb les obligacions que 
preveu la normativa. (Acord 133/2013) 
 
 


2.6 Comunicacions comercials 
 


 


Comunicacions comercials 
 


 
Informes 163 


Acords 3 


 
El monitorat diari de les noves campanyes publicitàries emeses a TVC i EDC ha 
permès analitzar l’adequació a la legislació de més 4.376 formes publicitàries 
diferents.   
 
A més, durant la campanya nadalenca 2012-2013 es va realitzar un seguiment 
específic de la publicitat de joguines adreçada als menors d’edat per avaluar-ne la 
presència d’estereotips de gènere. L’informe va fer palès que la meitat de les 
formes publicitàries diferents (un 49,4%) presentava algun estereotip de gènere. 
Arran d’aquest informe, el CAC va aprovar una declaració en relació amb els 
estereotips de gènere en la publicitat de joguines, que va adreçar, entre altres 
destinataris, als fabricants de joguines i als prestadors. (Acord 38/2013) 
 
D’altra banda, el CAC va dur a terme altres actuacions puntuals, com ara requerir el 
prestador de serveis de televisió Publicitat i Comunicació del Vallès, SL, el 
cessament de determinades comunicacions audiovisuals emeses pel Canal Català, 
atès el seu contingut de publicitat política que el canal emetia com a caretes i com 
a autopromocions. (Acord 11/2013). També va descartar el supòsit d’emplaçament 
publicitari de la marca Estrella Damm en una notícia emesa dins d’un TN migdia de 
TV3. L’acord relatiu a aquest tema es va adoptar amb 2 vots particulars.  
(Acord 105/2013) 


 


Actuacions en relació amb els continguts 
 


Pluralisme i tractament informatiu 
 


 


     Informes 26 


     Acords 23 
 


Protecció de la infància i l’adolescència 
 


 


     Informes 52 


     Acords 39 
 


Continguts discriminatoris i ofensius 
 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_36V2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_38_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_105_2013.pdf
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     Informes 7 


     Acords 8 
 


Quotes de difusió i de finançament  
 


 


    Informes 4 


    Acords 4 
 


Comunicació comercial 
 


 


     Informes 163 


     Acords 3 
 


Informes diversos sobre continguts de la 
programació 
 


 


     Informes 23 


     Acords 5 
 


Total 
 


 


     Informes 275 


     Acords 82 
 


Relació d’acords publicats a la web 
 


PLURALISME  
 


• Acord 6/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Setembre 2012.  
Data: 23 de gener 
 


• Acord 15/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Octubre 2012.  
Data: 20 de febrer 
 


• Acord 26/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Novembre 2012.  
Data: 20 de març 


• Acord 33/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Desembre 2012.  
Data: 3 d’abril 
 


• Acord 54/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Gener 2013.  
Data: 30 d’abril 
 


• Acord 65/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Febrer 2013.  
Data: 15 de maig 
 


• Acord 74/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Març 2013.  
Data: 12 de juny 
 


• Acord 82/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Abril 2013.  
Data: 10 de juliol 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_SETEMBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_SETEMBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_OCTUBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/12__Informe_DESEMBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/12__Informe_DESEMBRE_2012.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_GENER_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_GENER_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_FEBRER_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_FEBRER_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_MAR__2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_MAR__2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_ABRIL_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_ABRIL_2013.pdf
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• Acord 89/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 


ràdio. Maig 2013.  
Data: 24 de juliol 
 


• Acord 122/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio.  Juny 2013.  
Data: 17 d’octubre 
 


• Acord 142/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a  la 
ràdio. Juliol 2013.  
Data: 30 d’octubre 
 


• Acord 152/2013 en relació amb l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la 
ràdio. Agost 2013.  
Data: 21 de novembre 
 


• Acord 41/2013 pel qual s’aprova l’informe “La representació de la gent gran a la 
televisió”.  
Data: 17 d’abril 
 


• Acord 49/2013 pel qual s’aprova l’informe “La representació de les dones a la 
televisió”.  
Data: 30 d’abril. 
 


• Acord 64/2013 pel qual s’aprova l’informe “La representació de les persones joves a 
la televisió”.  
Data: 15 de maig. 
 


• Acord 80/2013 en relació amb l’anàlisi dels continguts audiovisuals del documental 
“Hola, Europa!”, emès pel prestador de servei públic de comunicació audiovisual 
Televisió de Catalunya, SA, el 7 de maig de 2013, al programa Sense ficció.  
Data: 10 de juliol   


 
• Acord 86/2013 pel qual s’aprova l’informe “La representació de les persones 


immigrades a la televisió”.  
Data: 2 de juliol  
  


• Acord 151/2013 pel qual s’aprova l’informe “Diversitat i igualtat a la televisió”.  
Data: 18 de novembre 
 


 
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
 


• Acord 14/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 1/2013-S (protecció de 
menors, Channel VIT) incoat al prestador de serveis de televisió Esoditel, SL.  
Data: 20 de febrer 
 


• Acord 21/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 2/2013-S (protecció de 
menors, Channel VIT) incoat al prestador de serveis de televisió Esoditel, SL. 
Data: 26 de febrer 
 


• Acord 22/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 3/2013-S (protecció de 
menors, Channel VIT) incoat al prestador de serveis de televisió Esoditel, SL. 
Data: 26 de febrer 
 


• Acord 23/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 4/2013-S (protecció de 
menors, Channel VIT) incoat al prestador de serveis de televisió Esoditel, SL. 
Data: 26 de febrer 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_MAIG_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_MAIG_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JUNY_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_JUNY_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Informe_IPM_JULIOL_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Informe_IPM_JULIOL_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/informe_agost_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/informe_agost_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i18_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_GENT_GRAN.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i18_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_GENT_GRAN.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i29_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_DONES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i29_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_DONES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i32_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_JOVES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/i32_2013_INFORME_DIVERSITAT_I_JOVES.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/immigracio_diversitat_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/immigracio_diversitat_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_021.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_021.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_022.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_022.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_023_DEF.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_2013_023_DEF.pdf
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• Acord 27/2013 en relació amb la qualificació del programa Sálvame diario (Mediaset 
España Comunicación, SA).  
Data: 20 de març 
 


• Acord 30/2013 en relació amb la qualificació del programa 1000 maneras de morir 
(Antena 3 Televisión, SA). 
Data: 20 de març 
 


• Acord 40/2013 en relació amb l’adequació dels continguts de la programació de l’MTV 
a la normativa relativa a la protecció de la infància i l’adolescència (Sociedad Gestora 
de Televisión NET TV,  SA) 
Data: 17 d’abril  
 


• Acord 58/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 5/2013-S (esoterisme,  
Astrovisión Radio, freqüència 88.0 MHz) incoat al prestador de serveis de ràdio 
Nuevas Sensaciones, SL.  
Data: 6 de maig 
 


• Acord 59/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 6/2013-S (esoterisme,  
Astrovisión Radio, freqüència 89.4 MHz) incoat al prestador de serveis de ràdio 
Nuevas Sensaciones, SL.  
Data: 6 de maig 
 


• Acord 87/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 11/2013-S (protecció de 
menors, esoterisme, TV Nacional 1 - 66.1 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 24 de juliol  
 


• Acord 88/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 12/2013-S (protecció de 
menor, esoterisme, TV Nacional 2 - 66.2 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 24 de juliol  
 


• Acord 95/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 12/2013-S (protecció de 
menors, esoterisme, TV Nacional 3 - 66.3 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 29 de juliol  
 


• Acord 96/2013 en relació amb l’expedient sancionador núm. 12/2013-S (protecció de 
menors, esoterisme, TV Nacional 4 - 66.4 de Tarragona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 29 de juliol  
 


• Acord 119/2013 sobre l’emissió del programa Callejeros “Menores en riesgo”, emès el 
10 de maig de 2013, al servei de televisió Cuatro, la titularitat del qual correspon a 
Mediaset España de Comunicación, SA. 
Data: 1 d’octubre  
 


• Acord 120/2013 en relació amb l’anàlisi de les informacions sobre la Via Catalana cap 
a la Independència emeses pel prestador de serveis de Televisió de Catalunya, SA, 
durant el teleinformatiu Info K del canal Super3, el 12 de setembre de 2013. 
Data: 1 d’octubre  
 
 


CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS  
 


• Acord 3/2013 en relació amb la queixa presentada sobre el tractament informatiu de la 
notícia del desmantellament d’una xarxa criminal al programa Arucitys emès el 16 
d’octubre de 2012.  
Data: 3 de gener  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_27_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_27_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_30_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_30_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_59_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_59_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_59_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_88_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_88_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_88_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_96_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_96_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_96_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_119_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_119_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_119_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_120_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_120_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_120_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_3_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_3_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_3_2013.pdf
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• Acord 18/2013 en relació amb la queixa presentada sobre el programa Els matins 
emès el 20 de desembre de 2012.  
Data: 20 de febrer 
  


• Acord 25/2013 en relació amb la sèrie documental Palabra de gitano emesa el 10 de 
febrer de 2013 al canal de televisió Cuatro, de titularitat de Mediaset España de 
Comunicación, SA.  
Data: 8 de març 
 


• Acord 68/2013 sobre l’anàlisi dels continguts audiovisuals emesos el 30/4/13 per la 
secció “Zoom” del programa Telenoticias, pel prestador del servei públic de 
comunicació audiovisual Televisión Autonomía Madrid, SA, pel canal Telemadrid.   
Data: 29 de maig 
 


• Acord 147/2013 sobre la difusió de continguts on es comparen plantejaments 
democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia, directa o indirecta, de l’ús 
de la violència davant aquests plantejaments.  
Data: 22 de novembre 


 
• Acord 148/2013 sobre la difusió de continguts on es comparen plantejaments 


democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia, directa o indirecta, de l’ús 
de la violència davant aquests plantejaments.  
Data: 22 de novembre 


 
 


QUOTES DE DIFUSIÓ I DE FINANÇAMENT DE LA PRODUCCIÓ 
 


• Acord 133/2013 en relació amb l’Informe sobre la verificació del compliment de TVC 
de l’obligació d’inversió en obres audiovisuals europees a les televisions. Any 2012.   
Data: 6 de novembre 


 


COMUNICACIÓ COMERCIAL 


• Acord 11/2013 en relació amb el requeriment de cessament de comunicacions 
comercials emeses pel prestador de serveis de Publicitat i Comunicació del Vallès, SL 
(Canal Català).  
Data: 6 de febrer 
 


• Acord 38/2013 sobre la Declaració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en 
relació amb els estereotips de gènere en la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2012-2013.  
Data: 3 d’abril  
 


• Acord 105/2013 sobre l’eventual presència de la marca de cerveses Estrella Damm en 
una notícia emesa per prestador de servei públic Corporació Catalana de Mitjans de 
Comunicació Audiovisual, SA.  
Data: 4 de setembre  


 
 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_25_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_25_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_25_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_68_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_147_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_147_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_147_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_148_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_148_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_148_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_36V2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_36V2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_38_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_38_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_38_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_105_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_105_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_105_2013.pdf
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3. Prestadors  
 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya garanteix el compliment de les 
obligacions dels prestadors de comunicació audiovisual derivades del que 
estableixen la normativa vigent i els compromisos assumits pels prestadors. 
 
Així mateix, el Consell té competència plena sobre l’atorgament de les 
llicències que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i 
autoritza la formalització de negocis jurídics sobre les llicències de 
comunicació audiovisual i les modificacions de l’estructura accionarial dels 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, així com la revisió i 
l’extinció de les llicències. 
 


3.1 Llicències 
 


 


Llicències 
 


 


     Informes 2 
     Acords 5 


 


En l’apartat de llicències destaca la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar 
23 llicències de ràdio en FM (Acord 66/2013). La convocatòria dels concursos per 
atorgar les llicències que estableix la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya, correspon al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, un cop efectuada la planificació tècnica del Govern pel que fa a la gestió 
de l’espectre radioelèctric i l’assignació de freqüències en els àmbits de cobertura 
corresponents.  


El CAC va aprovar convocar el concurs públic per a l’adjudicació de llicències de 
ràdio en FM, així com les bases corresponents, el 23 de maig de 2013.  


El període de presentació de sol·licituds va començar el 31 de maig, l’endemà 
d’haver estat publicat l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).  


El 23 de juliol va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se rebut un 
total de 224 sol·licituds. El 27 de novembre el CAC va ampliar, per un màxim de 3 
mesos, el termini per resoldre el concurs públic. (Acord 153/2013) 


L’objecte del concurs són 23 llicències de ràdio en FM destinades a l’explotació 
comercial. Totes les freqüències, llevat de la corresponent al 95.8 MHz (Tremp), 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_153_2013.pdf
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van ser assignades l’any 2006 a la prestació del servei públic audiovisual per part 
de les entitats locals i se’n va atribuir la gestió al Consorci de Comunicació Local. El 
2011, arran d’un recurs presentat per l’Associació Catalana de Radiodifusió (ACR), 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va disposar que aquestes 
freqüències fossin objecte de nova assignació conforme a dret. Mitjançant el Decret 
de 2 d’abril d'enguany, el TSJC va declarar ferma la sentència dictada.  


Pel que fa a la freqüència restant −95.8 MHz (Tremp)−, la concessió corresponent 
la va atorgar el Govern a la societat Ràdio 13 de Catalunya, SAU, el 1995 i va 
quedar extingida el 2010. 


 


3.2 Negocis jurídics 
 


Negocis jurídics  


Informes 4 


Acords 5 


 


D’acord amb l’article 29 de la Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual, la formalització dels negocis jurídics, l’objecte dels quals 
sigui una llicència de comunicació audiovisual, requereix l’autorització prèvia de 
l’autoritat audiovisual competent amb l’acompliment dels requisits establerts 
legalment.   


A aquests efectes, en l’àmbit de Catalunya, aquest Consell és l’autoritat competent 
per autoritzar, entre altres negocis jurídics, les transmissions i els arrendaments de 
llicències.  


D’altra banda, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, qualsevol projecte de modificació de 
l’estructura accionarial o empresarial dels prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual requereix l’autorització prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.  


En aquest sentit, el Consell ha autoritzat al llarg de l’any 2013 un negoci jurídic 
sobre la transmissió d’una llicència per a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual de televisió digital local i ha declarat conclús un procediment 
d’autorització d’arrendament de llicències per a la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual radiofònica amb l’arxivament de les actuacions. 


Pel que fa a la modificació d’estructures accionarials o empresarials de prestadors 
de serveis de comunicació audiovisual, aquest Consell ha autoritzat tres negocis 
jurídics consistents en operacions de transmissió d’accions, participacions socials i 
ampliació de capital social. 
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A l’últim es van iniciar actuacions en relació amb el prestador Onda Ramblas SLU 
com a conseqüència d’un canvi de tipologia de la programació en determinades 
freqüències de ràdio. 


 


3.3 Contractes programa 
 


 


Contractes programa 
 


 


Informes 2 


Acords 2 


 


L’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, disposa que el servei públic de comunicació audiovisual 
consisteix en la prestació de serveis de comunicació audiovisual en règim de gestió 
directa per part de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya o dels consorcis, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.  


En l’àmbit del servei públic audiovisual que és competència de la Generalitat, 
correspon al CAC vetllar perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) compleixi les missions de servei públic que li corresponen, i també les que 
estableix el contracte programa pel que fa als objectius específics que se’n deriven.  


En aquest sentit, el CAC va aprovar el 2013 l’informe preceptiu sobre la proposta 
de contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i la CCMA per al període 
2013-2016, d’acord amb la lletra c de l’article 115 de la LCA. (Acord 143/2013) 


En les conclusions de l’informe preceptiu, el Consell assenyala, entre altres 
consideracions, que calia explicar el tipus de continguts audiovisuals propis de 
cadascun dels canals, emissores i plataformes de la CCMA per tal d’identificar en 
quin canal es dóna compliment als objectius de servei públic. També demana 
realitzar un esforç d’adaptació més gran per aconseguir una coincidència plena 
entre el que el legislador enuncia com a missions de servei públic i aquelles que 
són assumides i desenvolupades.  


L’informe del CAC assenyala també que, atesa la concepció multiplataforma, calia 
especificar les condicions d’emissió dels continguts sota demanda. Així mateix, el 
regulador demanava que la proposta de contracte programa justifiqués 
detalladament la quantificació dels costos nets que suposa l’execució de les 
diferents accions i objectius per assolir les missions del servei públic que té previst 
dur a terme la CCMA. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/anex_acord_143_2013.pdf
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Així mateix, pel que fa al servei públic d’àmbit local, l’article 33 de la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, preveu 
l’existència de dos instruments fonamentals per a l’organització i el funcionament 
del servei. D’una banda, un reglament d’organització i funcionament del servei i, de 
l’altra, la subscripció d’un contracte programa, com a document que ha de fixar els 
objectius concrets de servei públic que assumeixen els ens gestors. 


Les competències del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en la definició del 
règim de prestació del servei públic audiovisual local incideixen de forma 
pràcticament exclusiva en l’àmbit de l’elaboració del contracte programa 
corresponent. En aquest sentit, l’apartat 3 de l’article 33 de la LCA estableix que, 
abans que s’aprovi, la proposta de contracte programa s’ha de sotmetre a 
informació pública en l’àmbit territorial corresponent i el Consell n’ha d’emetre 
l’informe preceptiu. 


 


3.4 Recursos administratius i 
contenciosos administratius 


 


Recursos administratius  
i contenciosos administratius 
 


 


Informes 10 


Acords 20 


 


L’activitat del Consell en matèria de prestadors també comprèn les tasques 
relatives a la gestió dels recursos interposats pels prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual arran de l’activitat ordinària del Consell, entre els quals 
destaca la interposició de recursos per la inadmissibilitat d’una sol·licitud 
d’autorització per a l’arrendament d’un programa de TDT; per incompliment de les 
obligacions en matèria de publicitat, patrocini i televenda; per la liquidació de la taxa 
per actuacions de control i inspecció en relació amb les activitats de prestació de 
serveis de comunicació audiovisual de l’exercici 2012; per la vulneració de la 
prohibició de les condicions d’emissió de continguts perjudicials per als menors; per 
incompliment dels deures que corresponen als titulars de llicències per a la 
prestació de serveis audiovisuals; per incompliment de la legislació aplicable pel 
que fa a la tipologia de la programació proposada pel prestador i mitjançant la qual 
va obtenir l’adjudicació del títol; o per incompliment del respecte dels valors 
constitucionals i de la protecció dels menors, entre d’altres. 
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3.5 Altres actuacions derivades de 
l’activitat del Consell en matèria de 
prestadors 
 
 


 


Altres actuacions 
 


 


Informes 2 


Acords 2 


 


Aquest Consell va aprovar la liquidació de la taxa per actuacions de control i 
d'inspecció respecte de les activitats de prestació dels serveis de comunicació 
audiovisual corresponent a l’exercici de 2013, que han d’abonar les persones 
físiques i jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual. Aquesta 
taxa té caràcter finalista, ja que els seus ingressos queden afectats al finançament 
del cost de la prestació per part del Consell de les activitats en matèria de 
supervisió i de control necessàries per exercir la potestat d’inspecció i de control 
que estableix la lletra g de l’article 115 de la LCA, en relació amb l’article 116 de la 
mateixa norma. 


També s’han estimat sol·licituds d’adaptació específica de prestadors de serveis de 
ràdio, pel que fa a l’emissió de música cantada en català.  


 


Actuacions en relació amb els prestadors 
 


Títols habilitants 
 


 


     Informes 2 


     Acords 5 
 


Negocis jurídics 
 


 


     Informes 4 


     Acords 5 
 


Contractes programa 
 


 


     Informes 2 


     Acords 2 
 


Recursos administratius i contenciosos 
administratius 
 


 


    Informes 10 


    Acords 20 
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Altres actuacions 
 


 


     Informes            2 


     Acords 2 
 


Total 
 


 


     Informes 20 


     Acords 34 


 
 
Relació d’acords publicats a la web 
 
LLICÈNCIES 
 


• Acord 66/2013 d’aprovació de les bases del concurs públic per a l’adjudicació de 
llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en 
ones mètriques amb modulació de freqüència de titularitat privada a Catalunya.    
Data: 15 de maig 


 
• Acord 153/2013 sobre l’ampliació del termini per resoldre el concurs públic per 


l’adjudicació de llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual 
radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència de titularitat privada a 
Catalunya.  
Data: 27 de novembre 


 
 
CONTRACTES PROGRAMA 
 


• Acord 143/2013 sobre l’informe preceptiu del CAC sobre la proposta de contracte 
programa entre l’Administració de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per al període 2013-2016.  
Data: 30 de novembre 


 
 


Cal destacar en aquest apartat que el Consell, fent ús de la potestat que li atorga la 
lletra b de l’article 116 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, va demanar la compareixença de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per requerir informació relativa als continguts de TVC. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_66_2013_COMBINAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_153_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_153_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_153_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_153_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/anex_acord_143_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/anex_acord_143_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/anex_acord_143_2013.pdf
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4. Normativa 
L’article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, reconeix la potestat reglamentària del Consell en 
els àmbits relatius a les condicions aplicables als títols habilitants per a 
l'exercici de la llibertat de comunicació i a les obligacions a què resten 
subjectes els prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació 
audiovisual d'acord amb la llei. Les disposicions de caràcter general 
adoptades pel Consell reben el nom d’instruccions generals i són vinculants 
per als prestadors de serveis de comunicació audiovisual.  
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 79 de la mateixa llei i la lletra i de l’article 
10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, el Consell ostenta, entre d’altres, la potestat 
de promoure l’adopció de normes d’autoregulació del sector audiovisual, 
funció que duu a terme mitjançant l'establiment d’acords entre els diversos 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, orientats a l’adopció 
voluntària de codis de conducta en matèria de continguts.  
 
Així mateix, el Consell, en l’àmbit de la seva actuació, promou l’adopció de 
normes d’autoregulació i elabora recomanacions −que no tenen caràcter 
vinculant− adreçades als prestadors per tal de garantir el compliment de la 
legislació audiovisual vigent. 
 
 
 


4.1 Instruccions generals 
 


 


Instruccions generals 
 


 


Informes 1 


Acords 1 


 
Pel que fa a la potestat reglamentària, durant el 2013, el CAC va aprovar la 
Instrucció general sobre l’accessibilitat als continguts audiovisuals televisius. Va 
ser la novena instrucció general aprovada pel regulador audiovisual català. (Acord 
19/2013) 


 
La Instrucció general, que desenvolupa les obligacions que sobre aquesta matèria 
estableixen diverses lleis, disposa que les televisions d’àmbit nacional públiques 
han de garantir que el 90% de la seva programació inclogui subtítols per a 
persones sordes. En el cas de les televisions d’àmbit nacional privades, el 
percentatge mínim obligatori és del 75%. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf
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Així mateix, la Instrucció general desenvolupa reglamentàriament l’obligació legal 
d’emetre continguts amb audiodescripció per a persones amb deficiències visuals i 
l’obligació d’emetre continguts interpretats amb llengua de signes catalana adreçats 
a les persones sordes. 


 
La Instrucció general desenvolupa, entre d’altres, les previsions que estableix la 
Llei de l’Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, que 
preveu els percentatges i el nombre mínim d’hores que les televisions han d’oferir 
per tal de garantir l’accés als continguts audiovisuals per part de les persones amb 
discapacitat.    


 
 


4.2 Recomanacions 
 


 


Recomanacions 
 


 


Informes 2 


Acords 2 


 
 
El CAC va aprovar el document “Mitjans de comunicació i adopció”. El text, que 
conté nou consideracions i un glossari, té com a objectiu facilitar als mitjans de 
comunicació un seguit de consideracions per a un tractament informatiu acurat de 
les adopcions i clarificar conceptes per tal que prevalgui sempre l’interès de l’infant. 
(Acord 111/2013) 


Així mateix, el Consell va aprovar les “Recomanacions en matèria d’organització i 
funcionament dels serveis públics audiovisuals d’àmbit local”. Aquestes 
recomanacions, redactades amb la finalitat de facilitar als prestadors els 
paràmetres per al compliment correcte dels principis d’organització i funcionament 
del servei, estableixen l’estructura mínima que ha d’establir tant el reglament 
d’organització com el contracte programa, així com en relació amb els continguts 
audiovisuals i les comunicacions audiovisuals comercials. (Acord 160/2013) 


 
 
 


 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_160_2013.pdf
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4.3 Convenis  
 
 
Convenis 


 


Convenis 
 


 


Informes 5 


Acords 5 


 
En relació amb l’àmbit professional de la comunicació, el CAC va signar un conveni 
amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya (Acord 9/2013) i un amb el Consell 
de la Informació de Catalunya (Acord 10/2013). Es tracta d’acords de 
col·laboració que tenen com a objectiu facilitar l’intercanvi d’informació, 
l’organització de sessions i grups de treball, la creació de  documents de reflexió i la 
promoció de l’autoregulació, entre d’altres. 


Pel que fa a l’àmbit universitari, el regulador català va signar un acord amb la 
Fundació Universitat Oberta de Catalunya per tal de formalitzar la participació 
del CAC en el II Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital: 
Ludoliteracy, Creación  Colectiva y Aprendizaje. (Acord 118/2013) 


A més, el CAC va signar dos convenis amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB):  


 un conveni marc de col·laboració amb l’Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per a la recerca i la difusió 
en matèria de comunicació. (Acord 135/2013) 
 


 un conveni específic en relació amb el projecte Mediakids desenvolupat per 
l’Institut de Dret i Tecnologia de la UAB i l’OETI. El projecte Mediakids 
consisteix en la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils que concentra 
totes les possibilitats de queixa, denúncia o opinió sobre continguts 
multimèdia que puguin ser lesius per als infants i els joves. Per mitjà d’aquest 
conveni, la UAB es compromet al fet que el CAC sigui el destinatari de les 
queixes sobre continguts audiovisuals que es generin a través de l’aplicació 
per a dispositius mòbils i el CAC es compromet a donar-los el tràmit pertinent. 
(Acord 150/2013) 


 


 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/annex_acord_09-2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_conveni_CIC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_UOC_118_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/conveni_uab.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_150_2013.pdf
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4.4 Reglaments d’organització i 
funcionament del servei públic 
audiovisual 
 


Reglaments d’organització i funcionament del 
servei públic audiovisual  
 


 


    Informes                                           1 
    Acords  1 


 


L’article 33 de la de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, preveu l’existència d’un reglament d’organització i 
funcionament del servei públic audiovisual local, a més de la subscripció d’un 
contracte programa, com ja s’ha exposat en el punt 3.3 d’aquesta MEMÒRIA.   


Pel que fa a l’elaboració del reglament de prestació del servei a què fa referència 
l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya, el Consell no té l’obligació d’emetre’n un informe 
preceptiu, si bé, d’acord amb el criteri de col·laboració i cooperació entre 
administracions públiques, pot emetre informes, a petició del titular del servei de 
comunicació, mitjançant els quals efectua un seguit de consideracions per tal de 
millorar la qualitat i l’aplicació de la norma i, especialment, per garantir-ne la plena 
adequació a la legalitat vigent. 


 
 


Actuacions en relació amb la normativa 
 


Instruccions generals 
 


 


     Informes 1 


     Acords 1 
 


Recomanacions 
 


 


     Informes 2 


     Acords 2 
 


Convenis 
 


 


     Informes 5 


     Acords 5 
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Reglaments d’organització i funcionament del servei 
públic audiovisual 
 


 


Informes 1 


Acords 1 
 


Altres actuacions 
 


 


    Informes 8 


    Acords 4 
 


Total 
 


 


     Informes 17 


     Acords 13 


 
 
Relació d’acords publicats a la web 
 
 
INSTRUCCIONS GENERALS 
 


• Acord 19/2013 d’aprovació de la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’accessibilitat als continguts audiovisuals televisius  
Data: 20 de febrer  
 


 
 
RECOMANACIONS 
 


• Acord 111/2013 d’aprovació del document “Mitjans de comunicació i adopció”  
Data: 20 de febrer   
 


• Acord 160/2013 sobre les Recomanacions en matèria d’organització i funcionament 
dels serveis públics audiovisuals d’àmbit local.  
Data: 11 de desembre 
 


 
CONVENIS 
 


• Acord 09/2013 d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya    
Data: 22 de novembre 
 


• Acord 10/2013 d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Consell de la Informació de Catalunya.  
Data: 22 de novembre 
 


• Acord 118/2013 d’aprovació del conveni específic entre el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i la Fundació Universitat Oberta de Catalunya 
Data: 22 de novembre 
 


• Acord 135/2013 d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 
Data: 30 de novembre   
 


• Acord 150/2013 d’aprovació del conveni específic de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 
Data: 27 de novembre   
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_160_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_160_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/annex_acord_09-2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/annex_acord_09-2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_conveni_CIC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_conveni_CIC.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_UOC_118_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_UOC_118_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/conveni_uab.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/conveni_uab.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_150_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/accord_150_2013.pdf





33 
 


5. Recerca 
 
L’activitat de recerca sobre el sector audiovisual proporciona al Consell eines 
per facilitar i millorar el desenvolupament de les seves funcions. Des d’un 
vessant intern, la recerca es duu a terme amb la recollida, el processament i 
l’anàlisi d’informació i l’elaboració d’informes i d’estudis específics que el 
Consell requereixi. Les demandes de recerca d’informació també donen 
resposta a peticions i consultes en relació amb l’audiovisual que provenen 
d’entitats, organismes i  institucions, així com del món acadèmic.  
 
Entre les activitats externes relacionades amb la recerca, el Consell també 
elabora publicacions, edita la revista científica Quaderns del CAC i dóna 
suport a la recerca acadèmica mitjançant les seves convocatòries.  
 
 


5.1 Elaboració d’informació 
 
Les demandes de recerca i elaboració d’informació corresponents a l’any 2013 
s’agrupen en cinc temes principals: els prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual (audiències, mapes de la situació de la ràdio i la televisió local, etc.); la 
regulació i les tendències de futur del sector audiovisual en els àmbits nacional, 
estatal i internacional; el gènere en relació, per exemple, amb la violència masclista 
o la publicitat; la infància i l’adolescència quant a protecció (el maltractament 
infantil, l’adopció, etc.) i l’educació en comunicació audiovisual, l’estadística, la 
publicitat i el pluralisme.  


La demanda d’informació procedeix d’entitats i d’institucions diverses. Pel que fa a 
institucions d’àmbit català o estatal, destaca l’elaboració de dades estadístiques per 
a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), dades d’audiència de televisió i de 
llengua per a l’antiga Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), 
informació sobre alfabetització digital per a la Universitat Autònoma de Barcelona o 
dades sobre televisió digital terrestre local per a la Universidad Carlos III, entre 
d’altres.  


També s’ha donat resposta a organismes internacionals. Destaquen les consultes 
de la Comissió Europea sobre la independència de les autoritats reguladores de 
l’audiovisual o sobre l’informe independent HLG sobre pluralisme i llibertat als 
mitjans. Així mateix, s’ha respost a qüestionaris de membres de la Plataforma 
Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA) relatius a temes tan diversos com el 
finançament de les autoritats de regulació a Europa, l’educació en comunicació, 
l’accessibilitat, la protecció de menors i el video on demand, les necessitats de 
recerca de les autoritats reguladores, les polítiques de comunicació o el programa 
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de treball de l’EPRA 2014. També s’ha elaborat informació estadística de 
l’audiovisual per a la UNESCO. 


 
 


5.2 Informe sobre l’audiovisual a 
Catalunya 2011 
 
L’any 2013, el Consell va publicar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2011 
en format electrònic, que elabora i presenta al Parlament i al Govern d’acord amb el 
mandat legal de l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.  


A l’informe s’hi presenta una panoràmica de l’estat del sistema audiovisual català i 
de la seva evolució al llarg de l’any esmentat. En primer terme, s’hi analitzen les 
novetats del marc legal català, estatal i europeu en relació amb l’audiovisual, seguit 
de la perspectiva econòmica quant a l’estructura del mercat i els ajuts al sector. A 
continuació  se centra en l’anàlisi de l’oferta de serveis de comunicació audiovisual 
en funció dels mitjans i de les plataformes de distribució: ràdio, televisió i el sector 
de les telecomunicacions i internet. Finalment, s’hi estudia l’evolució de la indústria 
publicitària quant a la inversió que es genera en els mitjans de comunicació.  


 


5.3 Quaderns del CAC 


 
El 2013 es va publicar el número 39 de la revista científica Quaderns del CAC, en 
què es presenten les recerques finançades pel Consell per mitjà de la VIII 
convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre comunicació 
audiovisual i que investiguen sobre les qüestions següents: la innovació en 
tecnologia i el servei públic; el consum mediàtic adolescent; les xarxes socials i la 
ràdio; les comunitats de creació en línia, i el periodisme audiovisual a internet. 
Completa el número una proposta d’anàlisi metodològica del vídeo musical. El 
número 39 de la revista electrònica es publica en català i en castellà.  


 


5.4 Premis a la investigació 
 
Arnau Gifreu Castells ha estat el guanyador dels XXV Premis CAC a la 
investigació en comunicació audiovisual, amb la recerca El documental 
interactiu com a nou gènere audiovisual. Estudi de l’aparició del nou gènere, 
aproximació a la seva definició i proposta de taxonomia i d’un model d’anàlisi a 
efectes d’avaluació, disseny i producció. Aquest guardó pretén donar 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Informe_CAC_2011.pdf

http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?NDc%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3F1YWRlcm5zL2RhcnJlckNvbnRlbnQ%3D

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/docu_arnau_gifreu_sencer.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/docu_arnau_gifreu_sencer.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/docu_arnau_gifreu_sencer.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/docu_arnau_gifreu_sencer.pdf
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reconeixement i difusió a la recerca en comunicació. Es van presentar a la 
convocatòria quatre treballs i el jurat va estar constituït per Elisenda Malaret i 
Garcia, en qualitat de presidenta, i per Salvador Alsius Clavera, Javier Díaz Noci, 
Rosa Franquet Calvet i Romà Gubern Garriga-Nogués, en qualitat de vocals. La 
secretària va ser Maria Corominas i Piulats. 


El Consell va rebre una recerca, Anàlisi de la cobertura de la catàstrofe humanitària 
d’Haití (12 de gener 2010), de Xavier Giró (dir.), Laia Farrera i Mar Carrera, fruit de 
la VII convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre 
comunicació audiovisual.  


 


5.5 Educació en comunicació audiovisual  
El Consell treballa en l’àmbit de l’educació en comunicació per tal de promoure 
l’alfabetització mediàtica. En aquesta línia s’emmarquen els Premis El CAC a 
l’escola, que fomenten la incorporació de l’educació en comunicació audiovisual en 
el currículum, amb una incidència especial en la percepció, l’anàlisi i la producció 
en l’àmbit audiovisual. 


El 15 de juny va tenir lloc el lliurament dels X Premis El CAC a l’escola a l’Auditori 
del CosmoCaixa. Es van presentar a la convocatòria 49 treballs, 36 corresponents 
a l’alumnat i 13 corresponents al professorat de diferents centres educatius d’arreu 
de Catalunya. El jurat va estar constituït per la consellera Carme Figueras i Siñol en 
qualitat de presidenta, i per Sue Aran i Ramspott, Joan Ferrés i Prats, Francesc 
Llobet i Dalmases i Maria Corominas i Piulats.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Haiti-terratremol.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Haiti-terratremol.pdf
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Premis El CAC a l’escola 2013 
 
 
 
TÍTOL 
 


 
 CENTRE EDUCATIU 


 
CATEGORIA A: ALUMNAT I CENTRES EDUCATIUS 
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA - CICLE INICIAL 
 
1r  premi Un lipdub des de l’etapa infantil Escola Sant Josep Oriol 


(Barcelona) 
2n  premi Màgia Circell Escola Circell (Moja-Olèrdola) 


 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
 
1r  premi Els contes oblidats 


 
Escola d’Alfès (Alfès) 


2n premi Tintín al Raval Escola Collaso i Gil 
(Barcelona) 


 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - PRIMER I SEGON CICLE 
 
1r  premi Transferència de llenguatges. Un 


tomb pel graffiti, el còmic, els 
microrelats i la vídeo creació 


         Institut Antoni Martí i Franqués 


  
2n premi Ràdio EsCairats: sis anys al servei 


de la comunitat educativa de l’INS El 
Cairat  


          Institut El Cairat  
          (Esparreguera) 


  
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
 
1r  premi Trastorns alimentaris: quan pesa la teva 


llibertat 
Judith Mompín, Gil 
Pratsobrerroca, Ariadna 
Rovira i Ferran Vilà ( Col·legi 
Sant Miquel de Sants-Vic) 
 


2n premi El vídeo clip musical com a format 
promocional de comunicació audiovisual: 
les noves possibilitats de difusió per la 
xarxa 


Carles Dorado Andreu 
(Institut Jaume Mimó-
Cerdanyola del Vallès) 


 
CATEGORIA B: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS 
 
 
1r  premi Crispetes: un projecte d’educació 


audiovisual i integració comunitària 
Lluïsa Vigas Cobos, Maria 
Josep Gámez Tirado i Maribel 
García Arredondo (Escola 
Giroi- La Garriga) 
 


2n premi Ull, canvi, acció. Txaló-Txaló: gravant amb 
els cinc sentits 


Cèlia Pasadas Martín i Marta 
Calm Mir (Institut La Garrotxa 
- Olot) 
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6. Relacions amb la 
societat 
 
El CAC disposa de tres eines per relacionar-se amb la ciutadania: el Servei de 
Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual, la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual i el Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.  
 
Així mateix, el Consell col·labora amb associacions, entitats i altres 
institucions en qüestions relacionades amb la sensibilització social a través 
d’actuacions de caràcter divers i especialment pel que fa al gènere i a la 
infància. 
 


 
6.1 Relació amb les persones usuàries  
 
El Servei de Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual ofereix diverses vies als 
ciutadans (telefònica, postal, correu electrònic i xarxes socials) per fer arribar les 
seves queixes, opinions i suggeriments sobre els continguts audiovisuals. 


Al llarg del 2013 el Consell, mitjançant el Servei de Relació amb els Usuaris de 
l’Audiovisual, va rebre un total de 286 comunicacions, entre queixes i consultes de 
caràcter divers. La preocupació pel compliment dels compromisos que els 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual adopten amb l’obtenció de les 
llicències per emetre, la protecció dels infants i els joves davant els continguts 
audiovisuals, i les qüestions relacionades amb possibles discriminacions de les 
persones, des de diferents perspectives, van acumular dos terços del total de les 
queixes rebudes. Al voltant del 10%, sobre el total, se situen les queixes sobre 
pluralisme i tractament de la informació. El percentatge restant fa referència a 
aspectes diversos dels continguts audiovisuals, inclosos els de les comunicacions 
comercials. 


 


 
Tipus 
 


 
Comunicacions 
 


Consultes 126 
 


Queixes 160 
 
Total 


 
286 
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Motius de queixa per part de la persona usuària  
 
 
 
Temes Nombre de 


queixes 
% 


Incompliment compromisos de 
prestadors       


67 41,9 


Protecció dels infants i els joves 25 15,6 


Discriminació per raó de gènere 
 


9 5,6 


Tractament informatiu 
 


8 5 


Continguts ofensius 
 


5 3,1 


Discriminació de les persones 
 


5 3,1 


Pluralisme 
 


4 2,5 


Protecció dels animals 
 


3 1,9 


Publicitat enganyosa 
 


3 1,9 


Accessibilitat 
 


2 1,3 


Freqüències  
 


2 1,3 


Honestedat informativa  
 


2 1,3 


Incompliment de programació 
 


2 1,3 


Interferències  
 


2 1,3 


Veracitat 2 1,3 


Ajuts producció 
  


1 0,6 


Continguts esotèrics 
 


1 0.6 


Desprestigi a persones i/o 
empreses 


1  
0.6 


Dret a la imatge i a l’honor 
 


1 0.6 


Excés publicitat 
 


1 0.6 


Horari d’emissió 
 


1 0.6 


Incitació a l’odi 
 


1 0.6 


Paraulades 
 


1 0.6 


Violència  
 


1 0.6 


Altres 9 6.2 
 
Total  


 
160 


 
100 
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Les queixes presentades per les persones usuàries de l’audiovisual han donat lloc 
a diferents actuacions del Consell en àmbits diversos, però especialment en tot allò  
relacionat amb la protecció de la infància i l’adolescència, atès que aquesta és 
habitualment la temàtica que genera més preocupació entre l’audiència. 


En aquest marc se situen, per exemple, l’Acord 30/2013 adoptat sobre el programa 
1000 maneras de morir, emès pel canal Xplora, o l’Acord 119/2013 en relació amb 
el programa Callejeros “Menores en riesgo” de Cuatro. 


Especial rellevància tenen, també, les actuacions relacionades amb possibles 
discriminacions de les persones, atès que aquest és també un dels principals 
motius de queixa si es considera de manera global.  


En relació amb aquesta temàtica s’han adoptat acords com ara l’Acord 3/2013 
sobre el tractament d’una notícia emesa per 8tv sobre el desmantellament d’una 
xarxa criminal o l’Acord 25/2013 sobre el programa Palabra de gitano “Pureza”, de 
Cuatro. 


Altres actuacions relacionades amb la presentació de queixes han estat, també, els 
acords sobre el programa Hola, Europa !, de TV3. (Acord 80/2013) 
 
 
6.2 Fòrum d’entitats de persones usuàries 
de l’audiovisual   


 
El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual 
és un òrgan de participació que es va constituir l’any 2001, 
a iniciativa del CAC, amb l’objectiu de ser un marc de 
referència per intercanviar coneixements i idees i donar 


resposta a les demandes de la societat civil en aquest sector. Integren el Fòrum 81 
entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i col·legis professionals 
interessats en el món de les persones usuàries dels mitjans audiovisuals.  
 
 
Els treballs realitzats pel Fòrum en el decurs de l’any 2013 han estat:  


La publicació electrònica “Superar els estereotips de gènere en els mitjans de 
comunicació audiovisual. Recomanacions” fa palès que els estereotips són una 
simplificació de la realitat que no deixa veure la diversitat que s’amaga al darrere de 
situacions aparentment similars. Així mateix, proposa recomanacions per superar 
els estereotips a partir de la identificació de les formes de discriminació generals i 
específiques.  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_30_2013_CAT.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_119_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_3_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_25_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2013.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Superar_estereotips.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Superar_estereotips.pdf
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D’altra banda, el grup de treball Persones usuàries del Fòrum treballa en 
l’actualitat en un document sobre la publicitat dels jocs online que revisa i amplia 
l’àmbit de protecció del text “La publicitat dels jocs d’atzar”, aprovat el 2008. La 
necessitat de revisar-lo sorgeix de la preocupació per l’increment d’aquest tipus de 
publicitat en els mitjans de comunicació i el fàcil accés que tenen les persones 
joves a aquests jocs. Tot plegat pot comportar un foment d’actituds i/o addiccions al 
joc en línia i calen eines per afrontar-ho. 


A l’últim, el Grup de treball Infants i joves i formació, centrat en l’educació en 
comunicació audiovisual, treballa a cercar noves estratègies i crear debat per 
avançar en l’educació mediàtica. 


 
6.3 Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual  
 


 
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
és un òrgan de participació creat l’any 2005 a 
iniciativa del CAC, que aplega representants de 
diversos grups culturals, institucions, empreses, 


col·lectius professionals, grups de recerca, universitats i mitjans de comunicació 
interessats a promocionar la multiculturalitat i la diversitat en els mitjans 
audiovisuals de Catalunya. 
 
 
Llenguatge inclusiu 
 
Durant l’any 2013 es van publicar dos documents en format electrònic adreçats 
fonamentalment als mitjans de comunicació, però també a les institucions i a les 
persones que generen opinió pública. L’objectiu dels documents era analitzar les 
expressions que s’utilitzen a la ràdio i a altres mitjans per definir les minories 
ètniques, la immigració i la població estrangera, i elaborar una guia per fomentar 
l’ús d’un llenguatge inclusiu.  


 


Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia  


Aquesta guia conté vuit apartats: els quatre indicats amb la lletra e es refereixen als 
aspectes que cal evitar i cadascun té el seu correlatiu, que indica l’aspecte que cal 
potenciar i que duu la lletra p en el subtítol corresponent. La Guia recomana la 
utilització d’un lèxic acurat i precís, i acaba suggerint una relació de termes 



http://www.mesadiversitat.cat/pfw_files/cma/MDA/materials_mesa/materials_mesa/guia_breu_llenguatge_inclusiu1.pdf
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inclusius per eliminar de manera progressiva aquelles expressions que es 
consideren rebutjables pel seu caràcter ofensiu, excloent o discriminatori.  


La Guia es va presentar en unes jornades que van aportar nous elements de 
reflexió i noves recomanacions en relació amb el llenguatge de la diversitat i va 
esdevenir punt de partida per iniciar un debat que va permetre enriquir-ne el 
contingut. 


En el decurs de les Jornades va tenir lloc el lliurament dels Premis per a la 
Diversitat en l’Audiovisual: 


Categoria A - Programa de televisió. Capítol “Voces”, de la sèrie Actua, produïda 
per Funky Monkey per a Televisió de Catalunya. 


Menció especial. Nous vendrellencs, un Vendrell per a tothom, de TV El Vendrell 


Categoria B - Programa de ràdio. Mosaic, de Ràdio Esparreguera i la Regidoria de 
Nous Catalans. 


Categoria C - Producció audiovisual. Tahira, del Pla Educatiu d’Entorn de Badalona 
i sota la direcció tècnica de Iaco Subirats, de l’Associació Cultural i Educativa 
Méliès. 


Categoria D - Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació 
audiovisual.Siscu Baiges i Planas. 


 
D’altra banda, es va elabora un document  reflexiu, “El discurs mediàtic sobre la 
immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d’un llenguatge 
inclusiu”, que inclou els elements següents: 


 la presentació del corpus utilitzat i la justificació del mitjà escollit (radiofònic, 
tot i que la majoria d’anàlisis i de comentaris es poden extrapolar als altres 
mitjans), 


 l’explicació exhaustiva dels fets que han generat les notícies que s’hi 
analitzen, del debat que han originat i dels comentaris que han suscitat, i que 
també hi són analitzats, 


 l’anàlisi del discurs sobre immigració i l’anàlisi dels discursos polítics i 
mediàtics, i 


 les eines d’anàlisi i d’interpretació. 
 


Diversitat i publicitat / diversitat en la ficció 


En el decurs del 2013 es van crear dos grups de treball amb la finalitat d’abordar el 
tractament de la diversitat a la publicitat audiovisual i als programes de ficció. 



http://www.mesadiversitat.cat/pfw_files/cma/MDA/materials_mesa/materials_mesa/guia_llarga_llenguatge_inclusiu.pdf

http://www.mesadiversitat.cat/pfw_files/cma/MDA/materials_mesa/materials_mesa/guia_llarga_llenguatge_inclusiu.pdf

http://www.mesadiversitat.cat/pfw_files/cma/MDA/materials_mesa/materials_mesa/guia_llarga_llenguatge_inclusiu.pdf
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El grup Diversitat i publicitat audiovisual té com a objectius principals: 
l’aprofundiment en les narratives audiovisuals dels espots; la producció i la recepció 
de la publicitat audiovisual, i el disseny d’un marc de propostes i de produccions 
publicitàries audiovisuals alternatives. 


El grup La diversitat en la ficció que es veu a Catalunya té com a objectius 
principals analitzar i reflexionar sobre la representació de les persones immigrades 
en la ficció i identificar els criteris que segueixen els guionistes per introduir un 
personatge d’origen estranger o d’una minoria cultural en una sèrie.  


 


6.4 Gènere 
 
L’any 2013, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’Institut Català de les 
Dones (ICD) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) van dur a terme 
actuacions de difusió coordinades dels materials didàctics Gènere i mitjans de 
comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones. Aquests 
materials, promoguts conjuntament per totes tres institucions, van sorgir d’un 
procés de treball conjunt amb periodistes representants de mitjans, persones 
expertes i entitats. 
 
L’ICD i el CAC van presentar les Eines a la Comissió d’Igualtat del Parlament de 
Catalunya. Així mateix, el CAC va presentar l’estudi elaborat pel Consell La 
presència de les dones a la televisió. 
 
En el marc de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la 
violència masclista, de la qual forma part, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
ha participat el 2013 en el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 
Masclista 2012-2015. 
 
El CAC ha participat en el grup de treball per elaborar el document  “Indicadors i 
procediments d’avaluació d’estereotips de gènere en els continguts que 
difonen els serveis de comunicació audiovisual” en el marc de la Xarxa 
d’Autoritats de Regulació Mediterrànies. 
 
Una altra de les línies d’actuació del CAC té relació amb la representació 
equilibrada i diversa de les dones als mitjans de comunicació audiovisuals. En 
aquest camp, les actuacions del Consell pertanyen tant a l’anàlisi de les emissions 
com a la reflexió sobre les vies per tal de millorar-ne la representació. El resultat de 
l’informe “La representació de les dones a la televisió” posa de manifest que les 
dones apareixen menys que els homes i que, a més, la representació de les dones 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf
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i dels homes no és igualitària: les dones hi apareixen associades a rols de l’esfera 
privada de les persones en un grau significativament més elevat que els homes. 
 
Pel que fa a l’anàlisi de les emissions, el CAC va dedicar un dels informes 
sectorials de diversitat i igualtat a la representació de les dones a la televisió en 
espais de ficció i de no-ficció. Se n’estudia la presència tant en termes quantitatius 
(freqüència d’aparició de dones) com en termes qualitatius (en relació amb l’edat, 
l’origen i el rol social que desenvolupen).  
 


6.5 Mitjans de comunicació i adopció 
 
Destaca també la publicació el mes d’octubre del document Mitjans de 
comunicació i adopció. Consideracions sobre el tractament informatiu de 
l’adopció. Aquest document es va elaborar per mitjà d’un grup de treball creat pel 
Consell i format per representants de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
(ICAA),  l’Associació GERARD, la comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (CPC), l’Àrea d’Infància i Educació del Síndic de Greuges, 
La Veu dels adoptats, l’Asociación de Familias Adoptantes en China (AFAC) i una 
professora de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB). 
 
L’objectiu del document era facilitar als i a les professionals de la comunicació un 
conjunt de recursos i consideracions per a un tractament acurat de l’adopció als 
mitjans. El document, que es va presentar el 15 d’octubre a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, es va editar en format electrònic en català i en castellà 
 
 
  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Mitjans_de_comunicacio_i_adopcio.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Mitjans_de_comunicacio_i_adopcio.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Mitjans_de_comunicacio_i_adopcio.pdf
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7. Relacions 
institucionals 


 


7.1 Activitat institucional  
El Consell, en compliment de les funcions que li atribueix la llei que el regula −Llei 


2/2000, de 4 de maig−, desplega un conjunt d’actuacions en diversos àmbits que 
complementen l’elaboració d’informes i l’aprovació d’acords als quals hem fet 
referència al llarg del document. 


 


Protecció de la infància i l’adolescència 


El Consell posa un especial èmfasi en els drets dels infants i els adolescents en el 
mitjans de comunicació per tal de  garantir-ne la protecció efectiva. 


En aquest sentit, el CAC és membre de l’Observatori dels Drets de la Infància i 
l’Adolescència i de l’Observatori Català de la Família. En el decurs de l’any 2013, 
va participar en tots dos plenaris que van tenir lloc al Departament de Benestar i 
Família. A més, el Consell forma part de la Comissió Permanent de l’Observatori 
dels Drets de la Infància i l’Adolescència. 


L’objectiu del Plenari de l’Observatori Català de la Família va ser elaborar el 
document Pla integral de suport a les famílies 2013-2016.  


Pel que fa a l’Observatori dels Drets de la Infància i l’Adolescència, la participació 
més rellevant ha estat elaborar el Manual d’estil sobre el tractament informatiu dels 
maltractaments infantils, adreçat als mitjans de comunicació, i el Pacte per a la 
Infància 2013-2014 


En aquest sentit, el CAC va signar el Pacte Nacional per la Infància de Catalunya 
que van subscriure més de setanta entitats, partits polítics, sindicats i agents 
econòmics. El Pacte vol posar la infància en el centre de les polítiques públiques i 
en l’àmbit dels mitjans de comunicació i garantir un tractament adequat de les 
informacions que afecten els infants. 


Així mateix, el Consell va assistir a les Primeres jornades d’UNICEF Catalunya. 
Debats en clau d’infància. Aquests debats volen propiciar un espai de discussió i 
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d’intercanvi sobre temes d’infància i fer propostes que contribueixin a garantir el 
benestar de tots els infants i els adolescents. 


Finalment, el CAC va presentar al Col·legi de Periodistes el document Mitjans de 
comunicació i adopció, que té com a objectiu facilitar als mitjans de comunicació un 
seguit de consideracions per a un tractament informatiu acurat de les adopcions i 
clarificar conceptes per tal que prevalgui sempre l’interès de l’infant. La iniciativa va 
sorgir arran d’una queixa presentada al CAC per l’Asociación de Familias 
Adoptantes en China (AFAC), que van mostrar la seva preocupació per la confusió 
que hi havia entre els casos de nens robats i els processos legals d’adopció 
d’infants. 
 
Protecció dels drets de les persones 


El Consell forma part de la Comissió Nacional de Violència Masclista que té per 
objectiu impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència 
masclista que du a terme la Generalitat.  
 
D’altra banda, el Consell va assistir a la presentació de resultats dels informes 
sobre violència masclista elaborats per l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya i a les jornades “Violència masclista i drets de les adolescents”. 
 
En relació amb la gent gran, el CAC va presentar l’informe La representació de la 
gent gran a la televisió i va participar en la xerrada “El dret de la gent gran a una 
informació ètica” organitzada per la Fundació Consell de la Informació de Catalunya
la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.  


 
Joc 


El CAC va participar en el I Foro Español de Juego Responsable organitzat per la  
Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat i la Secretaria d’Estat d’Hisenda. El 
Foro vol ser un instrument de sensibilització de la societat i alhora un instrument de 
reflexió per a les institucions i els prestadors pel que fa a la prevenció de les 
conductes addictives i la salvaguarda dels drets dels grups més vulnerables. En 
aquest sentit, el Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual, tal com 
hem esmentat en l’apartat anterior, treballa en un document sobre la publicitat dels 
jocs on line. 


Així mateix, el Grup de Treball del Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual  va mantenir una reunió de treball amb la Unitat de Joc Patològic del 
Departament de Psiquiatria de l’Hospital de Bellvitge per tractar les addicions al joc 
on line. 
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Participació en congressos i seminaris 


El CAC va assistir a diversos congressos, seminaris i jornades relacionats amb 
aspectes que entren dins del seu àmbit competencial, com ara l’alfabetització 
mediàtica, la diversitat en els mitjans, el pluralisme religiós i cultural i la regulació 
audiovisual, entre d’altres. 


Així doncs, el CAC va participar en el II Congrés Internacional d’Educació Mediàtica 
i Competència Digital que va organitzar la Universitat Oberta de Catalunya. 
L’objectiu d’aquests congressos és obrir un debat i un espai de reflexió sobre el 
caràcter i les dimensions de l’educació  mediàtica  i la competència digital, així com  
potenciar la investigació conjunta de professionals de l’educació i de la comunicació 
de diferents països.   


D’altra banda, el Consell va participar en el seminari “Què fem per la diversitat als 
mitjans” que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Al seminari s’hi va 
plantejar el repte que tenen els periodistes d’incorporar i explicar la diversitat 
cultural de la nostra societat i s’hi van destacar les conseqüències negatives que 
tenen determinats tractaments informatius relacionats amb la diversitat. 


El CAC va participar en una sessió de treball del Grup de Treball Estable de les 
Religions (GTER) per debatre “El tractament de la religió en els mitjans de 
comunicació”. L’aportació del Consell va consistir a explicar les recomanacions que 
va elaborar el CAC sobre aquesta temàtica. 


En l’àmbit de les activitats que organitza el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i 
Graduats en Telecomunicació de Catalunya (COETTC), el CAC va participar en la 
jornada “La crisi i la TDT: realitats i quimeres”. Aquesta jornada va oferir una visió 
global de la TDT tot contextualitzant-la en la situació de crisi actual. Així mateix, el 
Consell va intervenir en la 12a Diada de les Telecomunicacions de Catalunya 
“Sense tecnologia no hi ha creixement”.   


El CAC va participar en una taula rodona en el marc de la jornada “La TDT  a 
debat”. L’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació i el Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya van organitzar aquesta trobada per  
analitzar el panorama televisiu actual i reflexionar sobre la situació de la TDT tres 
anys després de l’apagada analògica.  


En el context acadèmic, el CAC va participar en el curs de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo Medios de comunicación, libertades y derechos en 
un escenario en crisis, amb la presentació de la ponència “Democracia y regulación 
de los medios de comunicación audiovisual en España”.  


A l’últim, el CAC va intervenir en les jornades sobre televisió pública organitzades 
pel Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) “Cultura y democracia en tiempos de 
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crisis”, que incloïa una taula rodona sobre les autoritats reguladores com a garants 
del servei públic.   


Sessions adreçades a alumnes universitaris 


El Consell va impartir una sessió als alumnes de 4t del grau de periodisme de la 
Universitat de Lleida per tractar l’àmbit d’actuació i les funcions del Consell.  


També va participar en una sessió amb estudiants de primer curs de publicitat i 
relacions públiques de la Universitat Pompeu Fabra sobre les funcions i les 
actuacions del CAC en l’àmbit de la publicitat. 


 
Compareixences al Parlament de Catalunya 


Pel que fa a les relacions amb el Parlament de Catalunya, el CAC va comparèixer 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per presentar el manual Gènere i 
mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar l’aportació de les dones. Aquest 
informe es va elaborar conjuntament amb l’Institut Català de les Dones. 


 
7.2 Fòrum de la Comunicació de 
Catalunya 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha impulsat durant l’any 2013 el Fòrum de 
la Comunicació de Catalunya amb l’objectiu de reflexionar i de debatre sobre els 
diversos aspectes de la comunicació audiovisual al nostre país. Es tracta d’un cicle 
mensual de conferències que pretén esdevenir punt de trobada del sector. 


Les sessions van adreçades als representants dels mitjans de comunicació i de les 
empreses del sector, als col·legis professionals, als periodistes, als publicistes, als 
professors de les facultats de comunicació i als representants institucionals amb 
responsabilitats en l’àmbit de la comunicació. 


Cada sessió consta d’una conferència relacionada amb un tema d’interès per al 
sector audiovisual, seguida d’un col·loqui. Amb caràcter excepcional, la segona 
edició del Fòrum es va fer amb el format de taula rodona, amb la qual cosa va 
comptar amb la intervenció de sis ponents. S’han dut a terme un total de sis 
edicions en les quals han participat més de 600 persones. 


Primera sessió: El valor de la publicitat en els mitjans audiovisuals catalans. 
Situació actual i perspectives de futur. Va anar a càrrec de Philipp Fürst, director 
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a Barcelona de Zenithmedia i vicepresident de l’Associació d’Empresaris de la 
Publicitat, i Enric Yarza, director de Media Hotline.  


Els ponents van destacar la tendència del sector a concentrar-se cada cop en 
menys actors i van analitzar les possibles opcions per tal que els mitjans locals i 
nacionals puguin captar una part més gran de la inversió publicitària, que 
actualment es concentra en els grans mitjans estatals. 


Segona sessió: Programació de la televisió infantil en l’entorn digital. Va tenir 
format de taula rodona i va comptar amb la participació de Núria Garcia, directora 
del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB); Sergi Reitg, CEO 
d’Imira Entertainment; Gemma Prat, productora executiva de Triacom Audiovisual; 
Ana González, cap de Continguts Infantils de Turner Broadcasting System España; 
Joana Carrion, vicepresidenta editorial de Nickelodeon per a Ibèria, Grècia, Turquia 
i Sud-àfrica i Daniel López, cap d’Infantils de Televisió de Catalunya i director del 
canal Super3. 


Els experts van alertar que els nous dispositius audiovisuals utilitzats per infants i 
adolescents qüestionen la validesa de sistemes com ara l’horari de protecció de la 
infància i obliguen a cercar noves fórmules, entre les quals destaca la necessitat 
d’augmentar l’oferta de qualitat adreçada a infants i a joves. Per això, van apostar 
per fomentar una programació infantil i juvenil que compleixi les funcions 
educatives i que respecti les seves etapes de maduració. Així mateix, van coincidir 
en la conveniència d’introduir l’educació en comunicació audiovisual a les escoles.  


Tercera sessió: La televisió connectada i els nous serveis audiovisuals. La 
ponència va anar a càrrec de Tobías Martínez, director general d’Abertis Telecom.  


Durant la sessió, el ponent i els diversos experts van reclamar que la televisió 
connectada tingui un estàndard obert que permeti aprofitar els beneficis de la 
connexió a internet a tots els prestadors de televisió.  


Així mateix, van apostar per adaptar la regulació que actualment s’aplica a la 
televisió convencional al nou sistema de la televisió connectada, a través de nous 
procediments d’actuació concertada i flexible entre el sector, la ciutadania i 
l’autoritat de regulació. En aquest sentit, es va assenyalar que el repte de la 
regulació de la televisió connectada ha esdevingut global i que això comporta una 
actuació transnacional d’autoritats reguladores. 


Quarta sessió: El paper de l’audiovisual en la construcció de les identitats 
col·lectives. Va ser protagonitzada pel lingüista i periodista Joaquim Maria Puyal i 
pel sociòleg Salvador Cardús. La cloenda va anar a càrrec de Francesc Homs, 
conseller de la Presidència de la Generalitat. 


En aquesta sessió, els dos ponents van analitzar els conceptes identitat i 
construcció i van debatre sobre si els mitjans audiovisuals reflecteixen i/o 
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condicionen la realitat. Així mateix, van parlar de la importància del símbols i es van 
referir a les noves maneres de producció i consum comunicatiu. A l’últim, van 
destacar el paper del periodisme com a element indispensable per a la democràcia 
i van concloure que la incertesa actual és també una oportunitat. 


Cinquena sessió: La comunicació publicitària post-revolució digital. Va anar a 
càrrec d’Enric Pujadas, president d’Ogilvy & Mather Espanya. 


Enric Pujadas va analitzar com la revolució digital ha comportat una transformació 
radical de les agències de publicitat, que han de tenir en compte la fragmentació 
enorme de l’audiència i la necessitat de comptar amb tot el ventall de mitjans, tant 
els clàssics com els més nous. Així mateix, va explicar que les agències s’han 
d’enfrontar a una nova realitat, en què el consumidor vol continguts sense 
restriccions horàries i la publicitat va lligada a la venda immediata del producte. 
 


Sisena sessió: Periodisme i societat.  Va ser protagonitzada pel periodista Josep 
Cuní. 


El ponent va reivindicar el paper del periodisme davant l’eclosió de les xarxes 
socials, que aporten molta informació i que a més ho fan amb una gran agilitat, 
però que fan necessari, encara més, filtrar les dades per oferir a la societat una 
informació veraç i de qualitat. El periodista va subratllar que la societat necessita 
del periodisme més que mai i va reclamar més autocrítica dels periodistes.  
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7.3 Relacions internacionals  
 
Des que es va constituir, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya participa de 
manera activa en l’àmbit internacional i manté una relació fluida amb organismes 
que apleguen autoritats reguladores de països pertanyents a diferents àmbits: 
europeu, mediterrani i iberoamericà.  


El Consell és membre de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores 
(EPRA), associació que reuneix 51 organismes reguladors de l’audiovisual de 42 
països europeus i que té com a objectiu servir de fòrum per debatre i coordinar 
aspectes relatius a la regulació de l’audiovisual. L’EPRA organitza dues reunions 
anuals. El CAC va participar en la 37a reunió, que va tenir lloc a Cracòvia (Polònia), 
amb la intervenció “Publicitat política i campanyes electorals”. Així mateix, va 
assistir a la 38a reunió, que es va fer a Vílnius (Lituània), on es van tractar, entre 
altres temes, la supervisió dels serveis audiovisuals sota demanda i l’avaluació del 
pluralisme en un entorn on line.  


El Consell també forma part de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies 
(RIRM), que aplega les autoritats audiovisuals de 15 països de la conca 
mediterrània i té per objectiu enfortir-ne les relacions i promoure l’intercanvi 
d’experiències. El CAC va assistir a la 15a Reunió Plenària, que es va fer a 
Limassol (Xipre) amb la ponència “What is the position of Public Service 
Broadcasting today?” 


En l’àmbit iberoamericà, el Consell és membre de la Plataforma de Reguladors 
del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI). Aquesta associació, creada el 
2010, està integrada per l’Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual de l’Argentina; la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de 
l‘Uruguai; l’Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colòmbia; el Ministério da 
Justiça de Brasil; l’Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de 
Portugal; el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Perú; el 
Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Xile, i el CAC. 


El CAC va assistir al Seminario Internacional Infancia y Comunicación. Derechos, 
Democracia y Desarrollo, que es va dur a terme a Brasília aprofitant la reunió de la 
PRAI. Els experts i professionals de la comunicació van aprofundir en les diferents 
vies per avançar en el procés de convergència entre els drets de la infància i el dret 
a la comunicació.   


En l’àmbit universitari, el Consell va  participar en un col·loqui internacional a la 
Universitat de Toulouse (França) amb la ponència “Les instances de régulation 
audiovisuelle dans les Etats membres de l’Union européenne. Le modele 
espagnol”. 



http://www.epra.org/

http://www.epra.org/

http://www.rirm.org/

http://www.rirm.org/

http://www.portalprai.org/

http://www.portalprai.org/
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En l’àmbit de la Unió Europea, el CAC va participar en el Working Group of EU 
Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services. Es tracta d’un 
grup informal i de caràcter permanent, del qual el Consell és membre des de l’inici, 
que reuneix els reguladors de l’audiovisual de la UE. Es reuneix anualment a 
Brussel·les per intercanviar informació sobre l’aplicació de la directiva i sobre 
polítiques audiovisuals als països de la UE. Té també com a tasques 
l’assessorament a la Comissió Europea en l’elaboració de normes o polítiques 
audiovisuals i el seguiment de les polítiques audiovisuals i de l’aplicació de la 
directiva als països de la UE.  


Així mateix, va mantenir dues reunions a Brussel·les, una primera amb la DG 
Connect de la Comissió Europea i una altra amb la Delegació de la Generalitat de 
Catalunya davant la Unió Europea. 


Pel que fa les reunions a la seu del Consell amb representants internacionals, el 
CAC va rebre una delegació de Corea del Sud integrada per representants de la 
Korea Digital Media Industry Association (KoDIMA), membres del Parlament i 
empresaris. L’objectiu de la delegació era iniciar relacions bilaterals i conèixer el 
funcionament i la metodologia de treball de l’Àrea de Continguts del Consell.  


Finalment, dues delegacions d’autoritats reguladores van visitar la seu del Consell. 
D’una banda, la Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), que és 
l’organisme regulador al land de Baviera, i de l’altra, la Radio and Television 
Comission of Lithuania. Així mateix, el CAC i la BLM van signar un acord de 
col·laboració amb l’objectiu d’explorar àrees d’interès, desenvolupar una acció de 
treball, així com intercanviar experiències i assessorament. 


A l’últim, una delegació de l’autoritat reguladora de Tailàndia la National 
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), va visitar el CAC. En 
el marc d’aquesta visita se’ls va fer una sessió sobre televisió digital i sobre el 
procediment de concessió de les llicències. 
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La MEMÒRIA ANUAL DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. ANY 2013 va ser 
aprovada pel Ple d’aquest organisme el 19 de febrer de 2014 
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