CC
DOSSIER
Sessió 9, dimecres 15 de febrer de 2017
Comissió de Cultura

ORDRE DEL DIA
1. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant
la Comissió de Cultura perquè expliqui el darrer informe sobre l’estat de la llengua
catalana i sobre les polítiques lingüístiques de l’occità. Tram. 356-00460/11. Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Rafel Bruguera Batalla, del Grup
Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, María José
García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.
2. Sol·licitud de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del cinema
català. Tram. 356-00498/11. Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura perquè presenti les seves propostes per al Pla estratègic de l’audiovisual 2017-2020. Tram. 356-00507/11.
Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante,
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari
Socialista, Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Mireia Boya
e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
4. Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Tram. 25000569/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 216, 37; esmenes: BOPC
245, 16).
5. Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça. Tram. 25000617/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text
presentat: BOPC 239, 98).
6. Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del coneixement del català. Tram. 250-00621/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 239, 102).
7. Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol.
Tram. 250-00623/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 239, 105; esmenes:
BOPC 268, 15).
8. Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom. Tram. 250-00631/11.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 245, 30).
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9. Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de
Clara Campoamor. Tram. 250-00632/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC
245, 30; esmenes: BOPC 289, 13).
10. Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça. Tram. 250-00635/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 245, 33; rectificació:
BOPC 252, 15; esmenes: BOPC 289, 14).
11. Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts. Tram. 250-00645/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 252, 28).
12. Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors. Tram. 250-00677/11. Grup
Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 262, 38).
13. Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura. Tram. 250-00697/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades (text presentat: BOPC 268, 27; esmenes: BOPC 302, 24).
14. Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 250-00710/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 275, 157).
15. Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa.
Tram. 250-00742/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat:
BOPC 281, 12).
16. Constitució del Grup de Treball per a l’Estudi i la Reflexió sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 409-00006/11. Comissió de Cultura.
Constitució del grup de treball i nomenament, si escau, del /de la ponent relator/a.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 36057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el apoyo
al año europeo del patrimonio cultural, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Cultura, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de decisión COM (2016) 543
final, de 30 de agosto de 2016, para que preferentemente el año 2018 sea considerado
Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Los objetivos de dicha propuesta se centran particularmente en lo siguiente:
– Poner en valor el patrimonio cultural europeo como elemento esencial de la
diversidad cultural, así como del diálogo intercultural.
– Destinar medios para salvaguardarlo.
– Dar a conocer a un público más amplio el legado que los ciudadanos europeos
tienen a su alcance, así como promover que el patrimonio cultural europeo contribuya a la economía y a la sociedad europea en su conjunto.
En este sentido el Año Europeo permitiría, tal como indica la propuesta en «animar a los Estados miembros y a las partes interesadas a colaborar para desarrollar
un planteamiento más sólido y más integrado del patrimonio cultural», respetando
plenamente el principio de subsidiariedad.
A tal fin, la propuesta de la Comisión prevé campañas de difusión y promoción
del Año Europeo del Patrimonio Cultural, así como de eventos e iniciativas a escala
europea, nacional, regional y local.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlament de Catalunya recalca la importancia de la propuesta de la Comisión Europea en el sentido de considerar preferentemente el año 2018 Año Europeo
del Patrimonio Cultural.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinar con
el Gobierno de España, como país miembro de la Unión Europea, las acciones necesarias para dar apoyo a esta iniciativa y difundirla.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a colaborar activamente con el Gobierno de España en caso de que dicha decisión sea finalmente
aprobada, para dar cumplimiento a la misma y potenciar así la riqueza, diversidad y
patrimonio cultural de nuestro territorio.
Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 39516 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 25.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39516)

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

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar
les accions necessàries per a donar suport a aquesta iniciativa i difondre-la.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a col·laborar activament amb el Govern d’Espanya, en el cas que aquesta decisió sigui finalment
aprovada, a donar-li compliment i potenciar la riquesa, diversitat i patrimoni cultural del nostre territori.
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Punt 5 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 38320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

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

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intercedir davant el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal de suspendre el
projecte d’ubicació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça a l’Ajuntament Vell del
Pont de Suert i estudiar una ubicació alternativa funcional, segura i atractiva, consensuat amb els ajuntaments de la comarca.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, Marisa Xandri Pujol,
diputats, GP PPC
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Punt 6 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del
coneixement del català
250-00621/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 38376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

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

Actualment, «l’alumne que s’incorpora a primer o a segon curs de batxillerat
procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de
llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents, pot demanar l’exempció
de l’acreditació del coneixement del català, en aplicació de l’article 21.7 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Aquesta exempció es visualitzarà en
l’expedient de l’alumne perquè no tindrà qualificació d’aquesta matèria, sinó que hi
constarà el terme “Exempt/a”, tal com es concreta més endavant».
Aquesta norma, producte dels pactes de la transició que, en un principi, servia
per reconèixer l’exempció de català a fills de militars i a altres funcionaris que estaven «de pas» a Catalunya, s’ha anat mantenint, encara que modificant parcialment
(abans incloïa tots els nivells de l’ensenyament no universitari), en el batxillerat, les
proves de selectivitat i les proves d’accés als nivells cicles formatius.
Queda clar, però, que, segons la normativa, «el fet d’obtenir l’exempció de la
qualificació no eximeix l’alumne d’assistir a classe de llengua catalana i literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a mínim, una
comprensió oral i escrita de la llengua. Aquest programa específic, amb les adaptacions i suports pertinents, s’ha de formalitzar en un pla individual, en les condicions
establertes amb caràcter general a l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per
la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés
d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn».
«L’alumne a qui es concedeix l’exempció de la qualificació final de llengua catalana i literatura I o de llengua catalana i literatura II s’ha d’avaluar al llarg del
curs acadèmic per al qual se li ha concedit l’exempció segons els objectius i criteris
d’avaluació del seu pla individual, però està exempt de la qualificació final de la matèria llengua catalana i literatura I o llengua catalana i literatura II, que no comptabilitza per a la qualificació mitjana del batxillerat».
«Aquesta exempció es pot concedir [...] dos cursos acadèmics consecutius».
A més, aquesta exempció es relaciona amb la prova de llengua catalana a les
PAU, ja que tot i que «l’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura en el batxillerat no comporta automàticament l’exempció de la prova de llengua
catalana a les PAU i l’alumne que vulgui sol·licitar aquesta exempció s’ha d’adreçar
a l’Oficina d’Accés a la Universitat», per demanar cal «Resolució individualitzada emesa per la Direcció General d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat,
que concedeix l’exempció de la qualificació final de Llengua catalana i literatura
de segon de batxillerat en el curs corresponent» en el cas de l’alumnat que es trobi
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cursant el 2n de batxillerat, i acrediti l’exempció de la qualificació final de Llengua
catalana i literatura de segon curs de batxillerat.
En el cas de «l’alumnat que s’hagi incorporat a 2n curs de batxillerat procedent
de fora del territori de Catalunya i cursi matèries soltes i no hagi cursat mai les matèries de Llengua catalana i literatura o equivalents (excepte l’alumnat procedent de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Comunitat Autònoma de València)», cal una «còpia de l’expedient acadèmic de l’alumne/a, que demostri des de
quan es troba escolaritzat a Catalunya».
Segons la normativa actual es poden donar, es donen de fet, els casos següents:
– Alumnes de pare i/o mare catalanes, que han viscut totalment o parcial la seva
vida escolar fora dels Països Catalans, però que han mantingut la llengua familiar
del pare i/o de la mare. Aquestes alumnes estan exempts de català, però no de llengua castellana, la qual ignoren, en alguns casos, totalment.
– Alumnes estrangers procedents de països on el castellà no és llengua oficial
poden demanar l’exempció de la llengua vehicular de l’ensenyament, però no poden
demanar l’exempció de la llengua castellana a batxillerat ni a les proves d’accés a la
universitat o a cicles formatius.
– La normativa tampoc no recull el cas dels alumnes que es matriculen a 2n de
BAT i cursi matèries soltes que provingui de la Franja, Andorra o de la Catalunya
Nord (on poden haver fet –i n’han estat qualificats– aprenentatge de llengua catalana
i haver rebut, fins i tot, assignatures en aquesta llengua). En el cas de la Franja i de
la Catalunya Nord, a més, la Generalitat els reconeix un nivell de llengua catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Revisar la normativa actual sobre l’exempció de la llengua catalana per, com a
mínim, equiparar la llengua catalana a la llengua espanyola, per tal d’evitar:
– L’exempció de la llengua normalment emprada com a llengua vehicular.
– L’actuació il·lògica que representa que una persona d’origen català pugui demanar l’exempció de la llengua catalana, però no de la llengua espanyola, que, en
molts casos, desconeix.
– La igualtat de tots els alumnes que procedeixen de sistemes educatius on el
català s’ensenyi.
– L’actuació il·lògica que representa que un persona immigrant només pugui demanar l’exempció d’una de les llengües oficials: o les dues o cap.
2. Aquestes propostes haurien de ser aplicables també a l’occità a la Vall d’Aran.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a
l’Estat espanyol
250-00623/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 38555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

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

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar al Govern d’Espanya la presentació d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la promoció i protecció de les llengües que
s’hi parlen, en desplegament del que preveu l’article 3.3 de la CE vigent.
2. Reiterar el requeriment al Govern d’Espanya per tal que actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana i adopti les mesures necessàries pel compli-
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ment del mandat de l’article 3 de la CE, d’especial respecte i protecció de les diferents llengües de l’Estat.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rafel
Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 42752 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42752)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

1. Reclamar al Govern d’Espanya la presentació d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la promoció i protecció de les llengües que
s’hi parlen, en desplegament del que preveu l’article 3.3 de la CE vigent.
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Punt 8 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre una cultura accessible per a tothom, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura,
amb el text següent:
Exposició de motius

La cultura és un dels eixos principals sobre els quals es sustenta la nostra societat. Entenem la cultura més enllà de la seva vessant d’entreteniment, com aquell
conjunt de coneixements que permet a la ciutadania desenvolupar el seu judici crític.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Presentar un projecte de llei de mecenatge i un estatut de l’artista, per tal de
promoure el desenvolupament de les nostres industries culturals i creatives i reforçar
la protecció social dels nostres artistes, autors i creadors.
2. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una voluntat de confrontació ni partidista sinó com a element integrador i que sigui accessible
a tothom independentment de la seva situació socioeconòmica.
3. En coordinació amb les institucions públiques catalanes de l’àmbit cultural,
reconèixer, ajudar i fomentar totes les manifestacions culturals, independentment
de la llengua oficial en la qual es realitzi, sigui aquesta català, aranès o espanyol.
Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aniversari del
naixement de Clara Campoamor, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Clara Campoamor es una de les nostres polítiques més destacades. Va ser l’artífex de l’aprovació del vot femení per primer cop a Espanya i ens ha deixat com a
llegat la seva apassionada defensa de la igualtat entre homes i dones. També va destacar en la defensa de les mares solteres que es veien abocades a la discriminació i
la marginalitat. El 12 de febrer de 2018 es compliran 130 anys dels seu aniversari i
creiem que seria important reconèixer la seva figura.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Cultura, a commemorar al 2018 el 130è aniversari del naixement de Clara
Campoamor, per la seva importància en la consecució del vot femení i la defensa de
les dones.
Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES
Reg. 45664 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 14.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45664)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Cultura, a commemorar al 2018 el 130è aniversari del naixement de
Clara Campoamor, per la seva importància en la consecució del vot femení i la defensa de les dones.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de
l’Alta Ribagorça
250-00635/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 39066 i 39873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la ubicació de la l’Arxiu Comarcal a l’Alta Ribagorça, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Des de la recuperació de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura juntament amb les administracions locals, va
engegar la construcció i entrada en funcionament de la Xarxa d’Arxius Comarcals
ubicats a les respectives capitals de comarca. No obstant això, encara n’hi ha dues
comarques que no en disposen i entre elles es troba l’Alta Ribagorça.
La funció d’aquests arxius és la conservació, el tractament i la difusió del patrimoni documental des del seu entorn de provinença originària. Poden custodiar tot
tipus de documents de la comarca amb independència de qui els ha produït i del
seu suport (paper, pergamí, fotografies, enregistraments sonors, pel·lícules, etc.) Els
Consells Comarcals, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la capital de comarca hi participen en la gestió del centre.
El 2008 es va redactar un primer projecte per a que la comarca de l’Alta Ribagorça disposés de l’Arxiu però la precària situació econòmica de l’administració del
Govern de la Generalitat degut a la crisi financera va fer que es desestimés.
El 2015 es va redactar i lliurar un nou projecte on s’assignava la parcel·la, no
obstant això, l’Ajuntament del Pont de Suert i, amb la connivència del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va desestimar la proposta i en el ple del
26 de març de 2015 va decidir ubicar-lo a l’edifici de l’Ajuntament Vell del Pont de
Suert sense haver-ho consultat ni consensuat ni amb el Consell Comarcal ni amb la
resta d’ajuntaments de la Comarca.
Els estudis realitzats pel propi Departament de Cultura a través del Cens d’Arxius de l’Alta Ribagorça constaten que un projecte com el que ens ocupa, determina
que les necessitats arxivístiques de la comarca requereixen d’un espai d’aproximadament 1300 metres lineals, característica que l’edifici de l’Ajuntament Vell del Pont
de Suert no assoleix ja que, segons el projecte d’obra redactat, en disposa de només
de 500 metres lineals. Aquesta circumstància fa obligatòria la necessitat d’adjudicar
un segon edifici on es destinaria la documentació històrica i administrativa de la comarca. La documentació lliurada el 30 d’agost al senyor Enric Cobo i Barri, cap de
Servei de Coordinació General d’Arxius testifica que el projecte de rehabilitació de
l’Edifici de l’Ajuntament Vell del Pont de Suert és inviable.
S’ha de destacar que les funcions i dinàmiques dels arxius comarcals i, més enllà
de la seva funció prioritària en l’accés a la documentació patrimonial i històrica per
part tant dels ens locals, de les persones jurídiques i de la ciutadania, hi ha també la
vessant més polivalent com són les visites guiades, tallers, organització de conferències, cursos especialitzats, així com la cessió d’espais per a activitats diverses com
ara celebració d’actes o activitats d’interès cultural.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Que a través del Departament de Cultura s’intercedeixi davant el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal que sigui suspès
l’expedient d’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l’edifici d’Ajuntament Vell del Pont de Suert com a destinació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.
2. Que sigui el propi Departament de Cultura qui estudiï i proposi al Ple del
Consell Comarcal una ubicació alternativa per crear un arxiu Comarcal funcional
i atractiu on dipositar amb total garantia el patrimoni documental de la comarca.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 45665 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 14.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45665)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

1. Que a través del Departament de Cultura s’intercedeixi davant el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal que sigui suspès
l’expedient d’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l’edifici d’Ajuntament Vell del Pont de Suert com a destinació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

2. Que sigui el propi Departament de Cultura, en el cas que la capacitat per als
propers 5 a 8 anys restés qüestionada, qui estudiï i proposi al Ple del Consell Comarcal una ubicació alternativa per crear un arxiu Comarcal funcional i atractiu on
dipositar amb total garantia el patrimoni documental de la comarca.
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Punt 11 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00645/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 39807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la renovació dels
membres de la CoNCA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

En aquests moments el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) té
una plaça vacant des de fa anys per la dimissió d’un dels seus membres i, des de fa
uns mesos, han finalitzat el seu mandat una bona part dels seus components.
Tenint en compte el paper fonamental que juga i ha de jugar encara més en el
futur el CoNCA com instrument estratègic per a l’anàlisi, la dinamització i l’impuls
de la cultura del nostre país, es fa imprescindible que disposi de tots els membres en
ple exercici dels seus càrrecs. Cal, doncs, amb urgència, procedir al nomenament,
renovació o ratificació dels mateixos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Iniciar urgentment el necessari diàleg per a la renovació o ratificació dels càrrecs
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) que han finalitzat el seu
mandat, així com substituir la vacant produïda per dimissió.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC
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Punt 12 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 41303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les pensions a
creadors, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text
següent:
Exposició de motius

La cultura, més enllà de fomentar l’esperit crític, la igualtat d’oportunitats i l’enriquiment personal i col·lectiu, també representa una gran oportunitat d’impuls, creixement econòmic i creació d’ocupació. Es tracta d’un sector determinant pel canvi
de model de creixement que té en el talent, el coneixement i la creativitat els seus
principals fonaments.
Aprofitar aquest excepcional i privilegiat potencial exigeix posar l’accent i oferir
justes garanties pel treball dels artistes, creadors i treballadors de la cultura. Sense
unes condicions justes, adequades a la seva realitat i amb garanties eficaces per al
desenvolupament de la seva activitat, no serà possible el desenvolupament de les indústries creatives i culturals.
Així doncs, la tasca creativa en totes les seves vessants ha de ser reconeguda i
ha de disposar d’unes condicions dignes i justes. La vida laboral d’artistes i creadors sol ser precària, marcada estructuralment per la intermitència i la informalitat.
Les fórmules definides en el règim de cotització no s’adapten correctament a la seva
realitat professional i productiva. Si el creador i l’autor no gaudeixen d’una adequada regulació de la seva activitat laboral a l’hora d’obtenir una pensió justa, aquesta
encara resulta més precària en el pas efectiu cap a la jubilació, molt penalitzada en
aquest moment.
Des de 2012, i en base a una interpretació molt restrictiva, quan no equivocada,
de la legislació de la Seguretat Social efectuada pel Govern d’Espanya, qualsevol
professional de la creació major de 65 anys ha d’optar entre les següents opcions:
cobrar la seva pensió, renunciant aleshores a percebre una retribució pels seus cursos, articles, conferències i als drets d’autor que la seva obra genera, si amb això supera en ingressos l’import anual del salari mínim interprofessional; o renunciar a la
pensió per poder continuar la seva tasca creativa i seguir rebent els drets d’autor que
legítimament li corresponen.
Es produeix tanmateix un tracte diferenciat, quan no discriminatori, en l’aplicació de les normes de Seguretat Social sobre la pensió de jubilació en funció de
l’origen de les rendes o ingressos que poden ser compatibles amb la percepció de la
pensió.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Requerir al Govern de l’Estat a adoptar una aplicació adequada de la normativa de la Seguretat Social pel que fa a la compatibilitat de les pensions, sense diferenciacions en funció de l’origen de les rendes, que faci possible la compatibilitat de la
percepció de pensions amb els rendiments del treball derivats de l’activitat creativa,
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evitant que s’exigeixi als creadors que elegeixen entre continuar mantenint una vida
intel·lectualment activa o la pensió de jubilació.
2. Requerir al Govern de l’Estat a que, mentrestant, procedeixi a la paralització
de tots els expedients oberts fins ara.
3. Requerir al Govern de l’Estat a obrir un procés de diàleg amb sindicats, organitzacions representatives del sector i entitats de gestió dels drets d’autor, que permeti l’elaboració d’un Estatut de l’Artista i del Creador.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls de la
cultura a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura,
amb el text següent:
Exposició de motius

Barcelona va arribar a ser un important pol d’atracció i producció cultural i molts
artistes i gestors culturals van assentar-se a la nostra ciutat. Malauradament, Barcelona ha perdut aquesta empenta i la cultura ha quedat més com atracció turística que
com una eina per a qüestionar i fer evolucionar la societat.
Volem que Barcelona torni a tenir el prestigi cultural que va tenir anys enrere i
que això es faci extensiu a la resta de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concrea al Departament de Cultura, a
1. Crear un pla d’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de tots
les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres equipament culturals.
2. Crear tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració público-
privada.
3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a tota
Catalunya.
4. Destinar una partida pressupostària en els pressuposts de la Generalitat del
2017per a dur a terme les accions anteriorment descrites.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES
Reg. 46577 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 11.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46577)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

1. Establir les accions necessàries per a fer possible l’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de tots les disciplines, directors teatrals i directors de
museus i altres equipament culturals.
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Punt 14 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 42957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
perquè el Conca recuperi les seves funcions originals, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

La Llei 6/2008, del 13 de maig va ser la que va crear el Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts. El preàmbul d’aquesta llei explicitava la necessitat de crear
aquesta institució d’aquesta manera: «Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des
de la recuperació de les llibertats democràtiques i de la restauració de les seves institucions nacionals, la societat catalana ha assolit un grau de maduresa que obliga
els poders públics a replantejar el model de gestió cultural i de suport i foment a la
creació artística vigents i adequar-lo a les exigències i als nous reptes que es plantegen. L’oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts neix en
constatar la necessitat de generar noves fórmules de polítiques culturals i de suport
a la creació. A aquesta raó, però, s’hi ha d’afegir el convenciment que cal mantenir
la política de foment i expansió de la cultura i de les arts al marge de les conjuntures
polítiques, concretes i accidentals, i que, en tot cas, la societat, únic titular dels actius culturals del país, ha de participar en les decisions que hi incideixen a partir del
model que representen els consells de les arts, arts councils, que des del 1946 han
proliferat, sobretot, en països d’òrbita anglosaxona.»
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es va crear: «com a ens de dret
públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural i artística a Catalunya, col·laborar en l’ordenament de
la política cultural i organitzar la política de foment de la creació artística, d’acord
amb el Programa marc de cultura, sens perjudici de l’acció de foment que acompleixen els òrgans del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i altres entitats adscrites al Departament, com l’Institut Català de les Indústries Culturals i la
Institució de les Lletres Catalanes»
I també especificava la llei que: «per a assegurar la independència dels membres
del Consell, aquests han d’ésser nomenats pel Parlament en una llista única, d’entre
persones amb experiència i prestigi reconegut en l’àmbit cultural, tenint presents
criteris generacionals, territorials i d’igualtat de gènere.»
La llei 11/2011, del 29 de setembre, coneguda com a llei òmnibus, va modificar
alguns dels articles de l’anterior llei i en va afegir de nous, especialment per suplir
alguns mancances que provocaven el canvis.
Atès, que la cultura no pot ser una eina de confrontació política i atès que el Conca va ser creat amb aquesta voluntat,
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar els següents preceptes que s’havien suprimit de la Llei 6/2008:
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a) A l’article 3: El Consell Nacional [...] cultural i organitzar la política de suport
i de promoció de la creació artística.
b) Recuperar la lletra e de l’article 4: Participar en l’elaboració del Programa
marc de cultura, per tal de definir les línies estratègiques i els objectius nacionals.
c) A la lletra f de l’article 4: especialment en el vessant de la creació artística.
d) La lletra i de l’article 4: Decidir sobre el suport a creadors i a entitats respecte
a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística, establert per
l’article 15, d’acord amb el contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts i el Programa marc de cultura del Govern.
e) La lletra l de l’article 4: Fomentar la col·laboració i les actuacions conjuntes
en l’àmbit cultural amb institucions i entitats dels diferents territoris de parla i de
cultura catalanes i cloure acords i convenis amb altres òrgans de naturalesa cultural
de l’Estat, d’altres comunitats autònomes o internacionals.
f) La lletra e de l’article 5: La Comissió d’Ajuts.
g) El punt 2 de l’article 6: El Plenari del Consell és integrat per onze membres.
h) Tot l’article 15: Fons de promoció i foment de la creació artística i cultural: El
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a complir el que disposa l’article
4.i, j i n, es dota anualment d’un fons atribuït pel Govern per mitjà del pressupost del
departament competent en matèria de cultura, d’acord amb el contracte programa
del Consell i el Programa marc de cultura.
2. Mantenir de la Llei 11/2011:
a) La lletra d de l’article 62, que modificava l’article 3 de l’anterior llei: Organitzar un sistema d’auditoria cultural dels equipaments i les subvencions públics que
tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.
b) Les lletres j, k i n de l’article 63, que modificaven l’article 4 de l’anterior llei:
j) Avaluar els contractes programa que regeixen les relacions entre el departament
competent en matèria de cultura i els equipaments culturals dels quals l’Administració de la Generalitat és titular o en els quals participa. k) Elaborar les auditories
culturals dels equipaments culturals de titularitat de l’Administració de Generalitat
i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin, i també fer una auditoria
biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides i fer-la pública.
n) Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de
l’Aran en l’àmbit de la creació artística.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta,
GP CSP
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Punt 15 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de
Camarasa
250-00742/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Cova del Tabac
de Camarasa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el
text següent:
Exposició de motius

La Cova del Tabac de Camarasa té pintures rupestres que han estat declarades
Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN) i Patrimoni Mundial de
la UNESCO des de 1998. Aquesta cova descomunal té una fondària total de 180
metres, i està plena de formes geomètriques per la quantitat d’estalactites i estalagmites. Està localitzada a uns 5 km de la vila de Camarasa, al costat esquerra del riu
Segre, i a uns 300 metres sobre el nivell del riu Segre, en un extrem de la Serra de
Mont-Roig, dins de l’Espai d’Interès Natural de l’Aiguabarreig del Segre - Noguera
Pallaresa.
Aquesta cova és coneguda des de temps immemorials i ha estat abric de l’home
prehistòric. La seva boca triangular d’enormes dimensions dóna entrada a un vestíbul més baix i a una àmplia galeria amb el terra ple de cates arqueològiques. Malgrat el seu valor, s’està produint un increment de brutícia i pintades. El seu difícil
accés fa molt difícil el poder fer manteniment i accions de protecció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar una partida pressupostària en l’exercici pressupostari de l’any 2017, i en següents si fos necessari, per tal de mantenir i protegir la Cova del Tabac de Camarasa, en coordinació
i/o de forma conjunta amb l’Ajuntament d’aquesta localitat.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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