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Article 10. D’addició d’un nou redactat de l’article 16 bis de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya
Article 16 bis. Garanties de l’ensenyament efectiu en les llengües cooficials de 

Catalunya com a llengües vehiculars 
1. El Departament d’Educació ha de garantir en tot moment que el contingut 

dels projectes lingüístics i la seva aplicació i qualsevol acte, via de fet o normativa 
reglamentària respecti el dret dels ciutadans a rebre efectivament l’ensenyament en 
les llengües cooficials de Catalunya segons el previst en aquesta llei, la normativa 
orgànica i bàsica i els pronunciaments dels Tribunals de Justícia. 

2. El Departament d’Educació garantirà que els centres docents publiquin i ac-
tualitzin els projectes lingüístics de centre i que aquests s’ajustin en tot moment a la 
legalitat vigent aplicable i de conformitat amb els pronunciaments dels Tribunals de 
Justícia.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva publicació excepte per 

aquelles disposicions que poguessin comportar un augment dels crèdits o una dis-
minució d’ingressos, les quals entraran en vigor el primer dia de l’exercici pressu-
postari immediatament següent.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
202-00047/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent, i 
sol·liciten que, d’acord amb l’article 138 del Reglament de la Cambra, es tramiti pel 
procediment de lectura única.

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Exposició de motius
Després d’un ampli debat seguit d’un important consens polític, el Parlament de 

Catalunya va aprovar la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CoNCA). La creació del CoNCA va significar una fita important 
a l’hora d’articular la política cultural a Catalunya.

La Llei del CoNCA va ser modificada, especialment en aspectes funcionals i 
competencials, a través de la Llei 11/2011, de 29 de setembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa i les Lleis de mesures fiscals i 
financeres de 2014 i 2015.

Mitjançant les Resolucions 360/VIII i 641/IX, del Parlament de Catalunya, varen 
ser nomenats els 7 membres del Plenari del CoNCA. El 21 de juliol de 2016 va finir 
el mandat de quatre membres del Plenari del CoNCA, un dels quals va renunciar 
al càrrec el 17 de desembre de 2018. Els tres restants exerceixen actualment el càr-
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rec en funcions, pendents de la seva renovació per cinc anys més com a màxim o la 
presa de possessió de nous membres.

El 3 de desembre de 2014 havia presentat la renúncia un altre membre del Plena-
ri i el 21 de gener de 2019 varen finir el mandat els altres dos membres del Plenari, 
sense que podessin ésser renovats per haver acabat el segon mandat.

A partir del 21 de gener de 2019, per tant, només queden en plenes funcions tres 
del set membres. Ens trobem, doncs, davant d’una circumstància insòlita no prevista 
a la Llei del CoNCA, situant el Consell en una situació jurídicament irregular que 
suposa una alteració de les condicions exigides pels articles 6 i 8 de la Llei 6/2008, 
que garanteixen el funcionament de l’ens i l’exercici de les responsabilitats que el 
Parlament de Catalunya li va encomanar.

Aquesta situació irregular afecta el quòrum necessari per adoptar acords vàli-
dament pel Plenari, ja que d’acord amb l’article 8 c) de la Llei del CoNCA, per a la 
constitució vàlida del Plenari és necessària la presència de quatre dels seus mem-
bres, com a mínim, inclosa la presidència.

Es fa necessari, doncs, addicionar un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per preveure que els 
membres del Plenari del CoNCA que cessin en el càrrec per expiració del mandat, 
puguin continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous 
membres. Així mateix s’introdueix una disposició transitòria per tal que, excepcio-
nalment, els membres que han exhaurit el seu mandat a 21 de gener de 2019 puguin 
continuar exercint el seu càrrec en funcions.

I per evitar que aquest supòsit s’allargui excessivament en el temps, també es fa 
necessari modificar l’apartat 3 de l’article 6 per tal de preveure un termini màxim 
perquè el President de la Generalitat elevi la proposta de membres del Consell al 
Parlament.

Proposició de llei

Article 1. De modificació de l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 6. Plenari
[...]
3. La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la proposta de llista de mem-

bres del Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes 
perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat, en el 
termini màxim de 10 dies des del cessament dels membres del Consell per qualsevol 
de les causes previstes a l’article 11, eleva la proposta de llista al Parlament. El Par-
lament ha d’acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria absoluta en una 
primera votació o per majoria simple en una segona votació.

[...]

Article 2. D’addició d’un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008
S’addiciona un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 11. Cessament 
[...]
3. En cas d’extinció del mandat, els membres del Plenari amb el mandat exhaurit 

continuaran en el càrrec en funcions fins que siguin elegits els següents membres».

Disposició Transitòria
Excepcionalment, els membres que han exhaurit el seu mandat el 21 de gener de 

2019 podran continuar exercint el seu càrrec en funcions, d’acord amb el previst a 
l’apartat 3 de l’article 11, mentre no siguin elegits els nous membres de conformitat 
amb el procediment de l’article 6.
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Disposició Final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició Final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya
202-00048/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, José María Cano Navarro, diputat, Antonio 

Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya

Exposició de motius
Al llarg dels anys, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha vingut exercint la 

seva potestat legislativa en matèria tributària dins el marc que la Constitució Espa-
nyola i les lleis que regulen el finançament autonòmic, la Llei Orgànica 8/1980, de 
finançament de les comunitats autònomes, i la Llei 22/2009, per la qual es regula el 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú.

Fruit d’aquesta potestat, la Generalitat ha aprovat diferents impostos propis que 
han estat revisats i modificats any rere any provocant una dispersió que disminueix 
la necessària seguretat jurídica que ha d’inspirar les relacions de l’Administració 
Tributària amb els contribuents i la resta d’entitats.

Per abundar en una major eficiència i eficàcia en el compliment i la gestió dels 
tributs i així garantir el principi de seguretat jurídica, l’Administració ha de facilitar 
la informació al contribuent i entitats de forma rigorosa, àgil i actualitzada, evitant la  
dispersió i la falta de actualització de les diferents normes tributàries.

Amb l’objectiu de reduir el nombre i la dispersió de les disposicions normatives, 
alhora que contribuir a la simplificació administrativa, les comunitats autònomes 
han elaborat textos refosos que suposen una important millora del sistema tributari, 
sent aquesta una assignatura pendent en el cas de Catalunya. Aquests textos refosos 
faciliten als ciutadans el coneixement de les normes fiscals, en estar recopilades en 
un sol text normatiu, de manera que qualsevol modificació que s’efectuï deixa de 
tractar-se com una reforma separada de la resta i passa a ser una reforma de la llei 
que conté el text refós, per la qual cosa sempre comptarà amb una versió consolida-
da a disposició dels ciutadans.

La present llei conté un sol article.


