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Sessió 5, dimecres 28 de novembre de 2018

Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de les 
arts a Catalunya del 2017 i la Memòria del 2016 i per a informar sobre els projectes i 
activitats actuals. Tram. 359-00006/12. President, del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de les 
arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els projectes i 
les activitats actuals. Tram. 359-00014/12. President, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts. Sessió informativa.

3. Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat 
de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda. Tram. 
357-00105/12. Comissió de Cultura. Compareixença.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-
tura sobre les raons per les quals el 5 d’octubre de 2018 es va donar ordre de suspen-
dre les despeses als centres de cultura amb efectes immediats. Tram. 354-00041/12. 
Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gre-
mis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hos-
pitalet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com 
a activitat cultural. Tram. 356-00212/12. Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana. Tram. 250-00364/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 158, 27; esmenes: BOPC 189, 17).
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la 
Llengua de Signes Catalana
250-00364/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a la convocatòria del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llen-

gua de signes catalana. Una llei que va néixer amb l’objectiu de regular la llengua 
de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues 
signants de Catalunya.

L’article 11 d’aquesta Llei regula el Consell Social de la Llengua de Signes Ca-
talana, com a òrgan d’assessorament, consulta i participació social en la política 
lingüística del Govern amb relació a la llengua de signes. Tal i com indica l’article 
11.2, el funcionament, funcions i composició d’aquest consell és responsabilitat del 
departament competent en política lingüística, i així es va fer mitjançant el Decret 
142/2012, de 30 d’octubre, articles 3 a 11. El Consell Social es va constituir el dia 
21 de febrer de 2013 i la darrera reunió d’aquest consell es va portar a terme el dia 
23 de maig de 2015.

La manca de convocatòria d’aquest Consell incompleix la llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana. Fa més de tres anys i mig que no s’ha tornat a convocar, fet 
que complica la interlocució entre el Govern i les entitats representants de les 30.000 
persones sordes que viuen a Catalunya.

No s’ha pogut avançar en l’àmbit del coneixement de la llengua de signes catala-
na durant els darrers anys a Catalunya. Catalunya no disposa d’intèrprets suficients 
per donar suport a les persones sordes en els seus tràmits diaris amb l’administra-
ció i serveis públics, com és el cas de l’educació o la salut. Tampoc en l’àmbit de la 
cultura, tant el l’accessibilitat dels espectacles com dels equipaments culturals. I se-
guim amb una llei que no disposa de reglament que la desplegui ni de pressupost 
associat que asseguri el seu compliment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, com a 

mínim dues vegades l’any, el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana tal i 
com determina l’article 7.1 del Decret 142/2012, de 30 d’octubre, del Consell Social  
de la Llengua de Signes Catalana i d’atribució de funcions en matèria de política 
lingüística de la llengua de signes catalana, donant compliment així a l’article 11 de 
la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 20062 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 29.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20062)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a restituir la nor-
malitat de les reunions del Consell social de la llengua de signes catalana, un cop 
superat el període d’intervenció de la Generalitat en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució, de conformitat amb les previsions del Decret 142/2012, de 30 d’octubre 
i la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
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