
TAUL A DE CONT INGUT

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’arranjament del pati de l’Escola Joan Maragall de Lleida
250-00008/12
Retirada 7

Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial Proeducar
250-00021/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre les necessitats de la comunitat educativa davant el 
tancament de línies a Premià de Mar
250-00022/12
Retirada 7

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular d’Educació Física a 
primària i secundària
250-00025/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a la instal·lació de 
reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta a les carreteres
250-00121/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que posen en risc la 
seguretat en algunes carreteres
250-00166/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que van cobrir 
els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant l’aturada política il·legal 
i imposada del 3 d’octubre de 2017
250-00254/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació
250-00297/12
Retirada 8

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de la plataforma de 
contractació pública de l’Administració Oberta de Catalunya
250-00299/12
Rebuig 8

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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9
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Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
Esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10
Tramitació pel procediment d’urgència 10

Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12
Presentació: GP Cs 11

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol unificat per al trac-
tament de casos de mort perinatal
250-00305/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de segui-
ment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de refrigeració dels 
jutjats de Sabadell
250-00307/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la seguretat pública en 
municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana
250-00309/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a 
persones amb discapacitat
250-00310/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos del Pirineu
250-00311/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00312/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les xarxes socials
250-00313/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un acompanyant durant 
la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Catalunya
250-00316/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia de l’Hospital 
Sant Joan, de Reus
250-00317/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d’espera per a inter-
vencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a do-
nes transsexuals
250-00318/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
250-00319/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix Llobregat
250-00320/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pas-
tor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
250-00322/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00324/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00325/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i C-25
250-00327/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
250-00328/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos
250-00329/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques culturals
250-00330/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26



BOPC 158
27 de setembre de 2018

Taula de contingut 4

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, de Santa Linya
250-00331/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 entre Lleida i les 
Borges Blanques
250-00363/12
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana
250-00364/12
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels treballadors 
públics
250-00365/12
Presentació: GP PSC-Units 28

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes de telefonia 
mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12
Presentació: GP CatECP 29

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12
Presentació: GP CatECP 31

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Bruguers, a 
Gavà
250-00370/12
Presentació: GP PSC-Units 34

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12
Substitució de diputats 36

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12
Adscripció de diputats del GP ERC 36

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Substitució de diputats 36

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
Substitució de diputats 37

Composició de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
410-00013/12
Substitució de diputats 37

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Substitució de diputats 38
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Adscripció i substitució de diputats 38

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/12
Substitució de diputats 39

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12
Substitució de representants 39

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
408-00011/12
Acord 40

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a Periodistes i Polí-
tics pel Govern
408-00013/12
Acord 40

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió 
o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris
354-00025/12
Sol·licitud i tramitació 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les seves declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per 
reduir les acusacions dels presos processats per rebel·lió
354-00030/12
Sol·licitud i tramitació 41

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visi-
tes dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres 
penitenciaris
356-00186/12
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre els problemes sorgits amb algunes imma-
triculacions de béns públics i privats de l’Església
356-00194/12
Sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del 
Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la seva ex-
periència en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i pri-
vats de l’Església
356-00195/12
Sol·licitud 41

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

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2017
359-00010/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 42
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

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 del gener a l’abril del 2018
337-00012/12
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 42
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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’arranjament del pati de l’Escola Joan 
Maragall de Lleida
250-00008/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 16528).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’adhesió al Pla de cooperació territorial 
Proeducar
250-00021/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 4, tinguda el 25.09.2018, 
DSPC-C 61.

Proposta de resolució sobre les necessitats de la comunitat 
educativa davant el tancament de línies a Premià de Mar
250-00022/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 25.09.2018, 
DSPC-C 61.

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’Educació Física a primària i secundària
250-00025/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 4, tinguda el 25.09.2018, 
DSPC-C 61.

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a 
la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
a les carreteres
250-00121/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 4, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 64.
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Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que 
posen en risc la seguretat en algunes carreteres
250-00166/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 4, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 64.

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics 
que van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball 
durant l’aturada política il·legal i imposada del 3 d’octubre de 2017
250-00254/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 3, tinguda el 25.09.2018, DSPC-C 62.

Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació
250-00297/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 16643).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018.

Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de la 
plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta  
de Catalunya
250-00299/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la ses-
sió 3, tinguda el 25.09.2018, DSPC-C 62.
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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 vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 16994).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 15941).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.09.2018 al 03.10.2018).
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 15942).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.09.2018 al 03.10.2018).
Finiment del termini: 04.10.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 16715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de protecció d’oliveres monu-
mentals (tram. 202-00023/12).
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Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 16717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya (tram. 202-00025/12).

Esmena 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 16995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2018; 10:30 h. 

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CatECP (reg. 16975).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari, a par-
tir del termini de presentació de propostes de compareixença.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2018.
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Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de 
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 16505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de medidas para la despolitización de los órganos 
de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

Antecedentes 
La creciente politización de los medios de comunicación públicos de la Genera-

litat de Cataluña es una realidad tan desoladora como evidente.
Los medios de comunicación públicos, sostenidos con las contribuciones de to-

dos los ciudadanos, no pueden ser instrumentos de agitación y propaganda parti-
dista.

El cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad e impar-
cialidad informativa y garantía del pluralismo política no son una opción política 
discrecional para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sino un manda-
to constitucional expresado en los siguientes términos: la ley regulará la organiza-
ción y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes 
del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 
los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad 
y de las diversas lenguas de España.

Por todo ello, es imprescindible iniciar una etapa reformista que permita alcan-
zar una efectiva despolitización de los medios de comunicación públicos y que se 
inicia con esta iniciativa que pretende alcanzar ese objetivo en los órganos de go-
bierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Proposición de ley de medidas para la despolitización de los órganos 
de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

Exposición de motivos
La constante, progresiva y alarmante politización de los medios de comunica-

ción públicos de la Generalitat es una realidad denunciada por los propios profesio-
nales públicos de la comunicación.

El ejemplo más reciente de esta flagrante partidización son las continuas infrac-
ciones del principio de neutralidad política, objetividad informativa y garantía del 
pluralismo político cometidas por los diversos medios de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales en el escaso período temporal de contienda electoral pre-
vio a las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre de 2017, tal y como 
constató la Administración Electoral.

Es lamentable que, en nuestro Estado Democrático y de Derecho, medios públi-
cos sostenidos por todos los ciudadanos estén específicamente dirigidos a beneficiar 
los intereses de determinados partidos políticos hasta el punto de confundir a es-
pectadores y oyentes mediante la difusión en espacios informativos de una supuesta 
realidad defendida por esos partidos en detrimento de la estricta información obje-
tiva y ajustada a la realidad jurídica de los hechos.

Tampoco conviene olvidar como las personas que ostentan la máxima respon-
sabilidad de los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Au-
diovisuales obedecieron las ilegales órdenes del ex Govern de la Generalitat y co-
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laboraron en la preparación y promoción del ilegal referéndum del 1-O en vez de 
dar debido cumplimiento a los previos y personales requerimientos realizados por 
el Tribunal Constitucional de garantizar el debido respeto al marco constitucional y 
estatutario en la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.

La politización de los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales es tan profunda que el actual Consejo de Gobierno está presidi-
do en funciones por una persona afiliada al partido que ha gobernado la Generalitat 
desde 2010 en sustitución de otra persona que ha sido designada como alto cargo 
del actual Govern de la Generalitat. Y todo ello dejando al margen al parlamenta-
riamente reprobado director de TV3 que lejos de ser independiente e imparcial ni 
siquiera intenta parecerlo, protagonizando actos de uno de los partidos de gobierno. 

Todo lo anterior demuestra la necesidad de una reforma en profundidad de los 
órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales con el 
objetivo de despolitizarlos y asegurar que el ejercicio de las funciones asignadas se 
lleva a cabo con total neutralidad e imparcialidad respecto de partidos, ideologías o 
posicionamientos políticos determinados.

Se trata en definitiva de un elemento esencial más que facilite que la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales vele por el respeto a los principios de neu-
tralidad e imparcialidad informativa y respeto al pluralismo político en Cataluña.

Esta ley tiene por finalidad una serie de medidas destinadas a alcanzar una ma-
yor independencia y neutralidad de los miembros de los órganos de gobierno de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

En primer lugar, se establece un procedimiento de concurso público, basado 
en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad 
como mecanismo de elección de las personas integrantes de los órganos de gobier-
no de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Además, se somete a este 
procedimiento de concurso público no solamente a los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales sino también a los 
directores de los canales de televisión, radio y medios digitales gestionados por la 
misma.

En segundo lugar y a efectos de evitar los tradicionales dedazos y reparto de si-
llones entre las viejas fuerzas políticas, se establece una mayoría reforzada de dos 
tercios de los votos parlamentarios para la toma de decisiones parlamentarias en el 
marco de los procedimientos de concurso públicos de elección de miembros de los 
órganos de gobierno del Consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales. 

En tercer lugar, se establecen requisitos más exigentes de profesionalidad, inde-
pendencia e imparcialidad tanto de acceso como de ejercicio a los miembros de los 
órganos de gobierno.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciudadanos presenta la Proposición 
de ley de despolitización de la corporación catalana de medios audiovisuales.

Artículo 1. Modificación del artículo 2 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 2. Función de servicio público.
El servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat consiste en la 

prestación a los ciudadanos de un servicio esencial de producción, edición y difu-
sión de contenidos audiovisuales a través de los medios de comunicación públicos 
que persigue el interés público de: 

1. Perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información. 
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2. Promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales. 

Artículo 2. Modificación del artículo 3 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 3 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 3. Naturaleza.
1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es una entidad de derecho 

público con especial autonomía, personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar.

2. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales queda formalmente ads-
crita a la Administración de la Generalidad mediante el departamento competente 
en materia audiovisual.

3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales goza de autonomía en su 
gestión e independencia funcional respecto del Govern de la Generalitat y de la ad-
ministración de esta última.

Artículo 3. Modificación del artículo 4 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. La actividad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe ajus-

tarse a esta ley, la normativa en materia de servicios audiovisuales y en su defecto, 
el derecho público.

2. La contratación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales queda sometida a derecho público a excepción de las relaciones la-
borales de los empleados no directivos de la corporación y de sus empresas filiales 
y sin perjuicio de la no sujeción a regulación armonizada de los contratos de servi-
cios audiovisuales destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la copro-
ducción de programas listos para su uso y de otros servicios preparatorios, como los 
relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesarios para la realización 
de estos programas.

En ningún caso queda comprendida en dicha no sujeción el suministro del ma-
terial técnico necesario para la producción, coproducción y radiodifusión de esos 
programas.

3. Los acuerdos dictados por los órganos de gobierno de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales y las pretensiones que se deduzcan de ellos son compe-
tencia de la jurisdicción que corresponda en cada caso, sin necesidad de formular 
reclamación previa alguna ni recurso administrativo alguno.

Artículo 4. Modificación del artículo 7 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 7 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 7. Composición del Consejo de Gobierno y elección de los miembros 

que lo integran y del presidente o presidenta.
1. El Consejo de Gobierno está integrado por seis miembros.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno deben ser personas físicas que: 
a. Tengan más de quince años de experiencia en el sector audiovisual en puestos 

de especial responsabilidad.
b. Sean consideradas personas de reconocido prestigio y reúnan requisitos de 

idoneidad, probidad y honorabilidad.
c. No estén afiliadas a ningún partido político, entidades vinculadas a los mis-

mos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga por 
finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo.
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d. En los últimos 7 años no hayan desempeñado funciones directivas o de espe-
cial responsabilidad en partidos político, grupo institucional formado a partir de los 
mismos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga 
por finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo, no hayan 
sido nombradas cargos de confianza o eventuales por cargos o autoridades que de-
ban su nombramiento en último término al apoyo de partidos políticos o grupos 
institucionales formados a partir de los mismos o que no deban, al menos, el setenta 
por ciento de sus ingresos recurrentes a alguno de los anteriores.

Se entenderá afectada una persona por las anteriores causas de inelegibilidad 
cuando esté personalmente afectada por las mismas o cuando dichas causas concu-
rriesen en alguna de las personas con las que mantuviese relación familiar hasta el 
4º grado de consanguinidad o afinidad o relación afectiva, profesional, económica 
de análoga intensidad.

e. Tengan plena capacidad de obrar, estén en pleno uso de sus derechos civiles 
y no hayan sido sancionadas penal o administrativamente en los últimos diez años.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno son elegidos por el Parlamento de Ca-
taluña empleando un concurso público cuyos principios esenciales son la transpa-
rencia, libre concurrencia, objetividad y estricta valoración de mérito y capacidad y 
cuyas bases esenciales se regulan en esta ley.

4. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, como mínimo, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña y su página web el inicio del procedimiento, la 
convocatoria a la presentación de candidaturas y las bases del concurso.

5. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles a contar desde de la fecha de la última de las publicaciones en 
alguno de los diarios oficiales.

6. La convocatoria deberá establecer la necesidad de que los candidatos acredi-
ten los requisitos previstos en el apartado primero, con indicación de los medios que 
los candidatos pueden y/o deben emplear a tal efecto.

7. Asimismo, los candidatos acompañarán a su solicitud un documento explicati-
vo con las propuestas y/o medidas que propondrían adoptar al Consejo de Gobierno 
en caso de ser elegidos como miembros del mismo.

8. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comisión 
parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de todos 
aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos.

9. La comisión deberá elaborar una lista con los 10 candidatos de mayor prefe-
rencia en atención a los requisitos previstos en el apartado primero. La lista deberá 
ser aprobada en la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los 
votos.

10. Después de la publicación de la lista de candidatos, cada uno de ellos deberá 
comparecer ante la comisión y realizar un ejercicio práctico ante la misma.

11. Tras la finalización de las respectivas comparecencias y la fase de ejercicio 
práctico, la comisión competente deberá aprobar la elevación al Pleno de una pro-
puesta de nombramiento de seis candidatos con el voto favorable de dos terceras 
partes de los votos.

12. El Pleno del Parlamento podrá aprobar la propuesta de nombramiento de seis 
candidatos con el voto favorable de dos terceras partes de los votos en una única 
votación.

En caso de no reunirse dicho quorum favorable, la propuesta se entenderá recha-
zada, debiéndose iniciar un nuevo concurso.

13. Antes de la votación de la propuesta nombramiento de candidatos, cualquier 
grupo parlamentario podrá solicitar la previa y obligatoria comparecencia de todos 
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los candidatos propuestos ante el Pleno, debiéndose garantizar, al menos, dos turnos 
de participación de los diferentes grupos parlamentarios de la cámara.

14. En caso de aprobación por el Pleno del Parlamento según lo dispuesto en los 
apartados anteriores, los miembros del Consejo de Gobierno serán nombrados por 
la Presidencia del Parlamento y deberán tomar posesión del cargo en el plazo de una 
semana desde la fecha de la publicación del nombramiento en el Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles en todo momento.

16. Asimismo, con la elevación al Pleno de la propuesta de nombramiento, la co-
misión competente deberá elaborar una breve memoria justificativa del cum 

17. En los supuestos enumerados en el artículo 9.5, el miembro sustituido es ele-
gido por el Parlamento, por mayoría de dos tercios, siguiendo el mismo procedi-
miento que establece el presente artículo.

Artículo 5. Modificación del artículo 8 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo de Gobierno.
1. Los miembros del Consejo de Gobierno se dedican con exclusividad y a tiem-

po completo a su cargo, actúan con plena independencia, objetividad y neutralidad 
y no están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus fun-
ciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, los miembros del Consejo de Gobierno 
están asimilados a los altos cargos de la Generalidad a los efectos de su plena suje-
ción al régimen general de incompatibilidades y deberes de actuación prevista en la 
legislación aplicable a los mismos.

3. La retribución anual de los miembros del Consejo de Gobierno no superará la 
retribución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de 
especial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará liga-
da al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa 
y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para sus miembros, sobre la cual se habrá de pronunciar favorable o desfavo-
rablemente dicha comisión, la cual podrá realizar observaciones al respecto. 

4. La condición de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible con la 
condición de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier 
cargo de elección o designación políticas, con el ejercicio de actividades en las ad-
ministraciones públicas y con el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en 
partidos políticos, entidades a estos vinculadas, organizaciones sindicales o empre-
sariales.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno y/o las personas vinculadas con los 
mismos por relación familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y/o afinidad o re-
lación afectiva, profesional, económica de análoga intensidad no pueden tener inte-
reses directos ni indirectos en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, 
de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de Internet, ni en cualquier 
tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de progra-
mas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales, 
ni con ningún tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con te-
levisiones o radios públicas ni en sus empresas filiales.

6. La concurrencia sobrevenida de alguna de las causes anteriormente indicadas 
implicará el inmediato deber del miembro del Consejo de Gobierno afectado de re-
velar dicha circunstancia a los miembros del Consejo, a la comisión competente del 
control de la Corporación en el Parlamento y su cese automático.
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7. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán, durante los tres años si-
guientes a la fecha de su efectivo cese, ser designados como personal eventual, cargos 
de confianza, personal interino, laboral o mercantil del Govern de la Generalitat, la 
Administración dependiente de esta última, cualquier institución de la Generalitat no 
dependiente del Govern, cualquier entidad del sector público de la Generalitat o so-
ciedad, entidad o empresario con la que la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales hubiese mantenido relación contractual alguna durante la vigencia del cargo 
o la mantuviese en el plazo de 3 años tras la fecha del cese.

Artículo 6. Introducción de un nuevo artículo 8 bis de la Ley 11/2007
Se introduce un nuevo artículo 8 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 
8 bis. Deber de revelación y de abstención en situaciones de conflicto de intereses
1. Los miembros del Consejo de Gobierno y los directores de los canales de te-

levisión, radio o medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales deberán: 

a. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el inte-
rés de la Corporación de: 

– perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información; 

– promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales

– perseguir en su actividad los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía del pluralismo político.

– Garantizar la independencia de la Corporación. 
b. Revelar al Consejo de Gobierno y a la comisión competente del Parlamento la 

existencia de cualquier situación de conflicto de interés.
c. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de decisiones en las que 

personalmente o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o 
indirecto. 

Artículo 7. Modificación del artículo 9 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 9 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 9. Duración del mandato de los miembros del Consejo de Gobierno y 

administración temporal para el caso de vacancia.
1. El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno tiene una duración de 

seis años. Dichos miembros no pueden renovar su mandato, salvo que hayan accedi-
do al cargo dentro de los seis meses anteriores a la finalización del mandato, excepto 
el presidente o presidenta, que no puede renovarlo en ningún caso.

2. Cada tres años debe renovarse a la mitad de los miembros del Consejo de Go-
bierno. El presidente o presidenta debe renovarse cada seis años, coincidiendo con 
la finalización de su mandato.

3. En caso de vacante de un miembro del Consejo de Gobierno sobrevenida antes 
de doce meses de la finalización del mandato, debe nombrarse a un nuevo miem-
bro, de conformidad con lo establecido por el artículo 7. El mandato de este nuevo 
miembro finaliza en la fecha en que habría finalizado el mandato del miembro al 
que sustituye.

4. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan cuando finaliza su mandato. 
En caso de situación de vacancia de más de la mitad de las plazas del Consejo de 
Gobierno, las funciones de supervisión y administración ordinarias serán ejercidas 
por una comisión paritaria compuesta por seis miembros, de los cuales tres serán 
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elegidos entre los profesionales directivos con vinculación laboral indefinida con 
Corporación con mayor antigüedad y los tres restantes por los representantes de los 
trabajadores. 

5. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan por renuncia o traspaso, por in-
capacidad permanente para el ejercicio de su cargo, por incompatibilidad sobreve-
nida, por inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o por condena firme por 
delito doloso, sin perjuicio de lo que establece la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, 
sobre la intervención del Parlamento de Cataluña en la designación de las autori-
dades y los cargos de designación parlamentaria y sobre los criterios y los procedi-
mientos para evaluar su idoneidad.

Artículo 8. Modificación del artículo 11 de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 11. Función y competencias del Consejo de Gobierno.
1. La función del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus miembros es la su-

pervisión del cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía de pluralismo político de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales. 

2. El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: 
a) Establecer las directrices básicas de la organización y la actuación empresa-

rial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.
b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la creación de nuevas empresas fi-

liales, la disolución y la liquidación de empresas filiales existentes y la inversión o 
desinversión en otras sociedades mercantiles.

c) Nombrar y separar, a propuesta del presidente o presidenta, al personal direc-
tivo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
a excepción de los máximos responsables de los canales de televisión y radio que 
gestione la misma gestione.

e) Establecer los mecanismos de participación en la elaboración del contrato-pro-
grama, que deben incluir un informe preceptivo de los representantes de los traba-
jadores y del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.

f) Aprobar la propuesta de contrato-programa y velar por su adecuación al man-
dato marco aprobado por el Parlamento.

g) Establecer las directrices oportunas para que la programación cumpla la mi-
sión de servicio público que tiene encomendada, de acuerdo con el contrato-progra-
ma.

h) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el plan de actividades de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, así como el plan de actuación de 
sus empresas filiales.

i) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.

j) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las plantillas y el organigra-
ma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales, 
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el régimen de retribuciones 
del personal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empre-
sas filiales.

l) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las cuentas y los anteproyec-
tos de presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales.

m) Aprobar, si procede, el endeudamiento de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales previa autorización de los órganos competentes de la Generalidad.
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n) Requerir al presidente o presidenta, en cualquier momento, información sobre 
cualquier aspecto de su gestión.

o) Aprobar las directrices sobre la emisión de publicidad en los medios de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

p) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, los criterios de programa-
ción de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

q) Velar por el cumplimiento de las cuotas de producción, de acuerdo con la re-
gulación vigente y el contrato-programa.

r) Conocer y resolver, en última instancia, los conflictos que se planteen con re-
lación al derecho de rectificación.

s) Adquirir, disponer, enajenar y grabar toda clase de bienes muebles e inmue-
bles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

t) Adquirir, grabar y enajenar por cualquier título, dentro de los límites estable-
cidos por la ley; realizar cualquier operación sobre acciones, obligaciones u otros 
títulos valores, y realizar actos de los que resulte la participación en otras socieda-
des, con la concurrencia a su constitución o bien con la suscripción de acciones en 
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

u) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos, contratos o negocios jurí-
dicos, con los pactos, las cláusulas y las condiciones que considere oportuno, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

v) Aprobar, si procede, las tarifas o los precios por los servicios que requieran 
una contraprestación económica de los usuarios.

w) Aprobar los informes que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
tenga que elevar al Parlamento y, si procede, al Gobierno de la Generalidad.

x) Participar con el resto de miembros del Consejo, por delegación del presidente 
o presidenta, en funciones de dirección, gestión y administración.

Artículo 9. Introducción de un nuevo artículo 11 bis de la Ley 11/2007
Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 
Artículo 11 bis. Elección y régimen aplicable a los directores de los canales de 

televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales 

1. Los máximos responsables o directores de los canales de televisión, radio y 
medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales serán nom-
brados por el Parlamento de Cataluña mediante un procedimiento de concurso pú-
blico, cuyos principios esenciales son la transparencia, la libre concurrencia, ob-
jetividad y estricta valoración de mérito y capacidad y cuyas bases esenciales se 
regulan a continuación y entre profesionales de reconocido prestigio y contrastada 
independencia.

2. A los directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales les será de aplicación supletoria el 
régimen legal previsto para los miembros del Consejo de Gobierno de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales.

3. Sin perjuicio de la supervisión del Consejo de Gobierno, directores de los ca-
nales de televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales deben ejercer su cargo con plena independencia, objetividad e im-
parcialidad.

4. La retribución anual de directores de los canales de televisión, radio y medios 
digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no superará la retri-
bución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de es-
pecial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará ligada 
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al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa 
y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales, sobre la cual la comisión competente 
se habrá de pronunciar favorable o desfavorablemente dicha comisión, la cual podrá 
realizar observaciones al respecto. 

5. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en el Boletín 
Oficial del Parlamento y en su página web el inicio del procedimiento y la convoca-
toria a la presentación de las candidaturas a directores de los canales de televisión, 
radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

6. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

7. En la convocatoria se deberá establecer la necesidad de que los candidatos 
acrediten los requisitos de profesionalidad, experiencia y la ausencia de incompati-
bilidades previstas en esta ley.

8. Los candidatos deberán estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 
y cumplir las condiciones de idoneidad, probidad, profesionalidad e independencia 
necesarias para ejercer el cargo, contar con más de diez años de experiencia efecti-
va en funciones análogas y no haber sido sancionados administrativa o penalmente.

9. Asimismo, los candidatos deberán acompañar a su solicitud un programa de 
actividades prospectivo sobre la eventual actividad que debería llevar a cabo el ca-
nal o medio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales bajo su posible 
dirección. No obstante, y sin perjuicio de su carácter de requisito preceptivo de la 
candidatura, el cumplimiento del programa presentado no será jurídicamente exi-
gible.

10. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de 
todos aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisi-
tos previstos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos, 
debiendo constar los mismos numerados en orden de preferencia para designarlos 
como director o directora en atención a la valoración suficientemente motivada y 
fundamentada de los requisitos de acceso al cargo. La lista deberá ser aprobada en 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

11. La comisión parlamentaria competente deberá sustanciar la comparecencia 
de aquellos tres candidatos con mayor preferencia para ser nombrados y elevará al 
Pleno una lista reducida con estos tres candidatos.

12. El Pleno puede decidir el nombramiento de cualquiera de los tres candidatos 
propuestos si, en una primera votación en la que cada diputado tendrá que escribir 
un solo nombre en la papeleta de entre los tres candidatos, alguno de los candida-
tos obtiene el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en esta 
primera votación ninguno de los candidatos obtiene el apoyo de una mayoría de 
dos terceras partes, aquellos dos candidatos que más apoyo hubieran obtenido en la 
primera votación se someterán a una nueva votación en la que se utilizará el mismo 
procedimiento que en la primera, siendo elegido aquel candidato que obtenga el ma-
yor apoyo, siempre y cuando el mismo supere una mayoría de dos terceras partes.

13. En caso de que el Pleno no pudiera nombrar ninguno de los candidatos como 
director o directora según lo previsto en el apartado anterior, el procedimiento de 
nombramiento continuará con los subsiguientes tres candidatos en el orden previs-
to en la lista aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta que 
de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores fuera posible el corres-
pondiente nombramiento o que se agoten los candidatos contemplados en la lista 
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aprobada por la comisión. En este último caso, el procedimiento de nombramiento 
deberá iniciarse con una nueva convocatoria de candidatos.

14. El candidato elegido es nombrado por el presidente del Parlamento y debe 
tomar posesión del cargo en el plazo de una semana desde la fecha de la publicación 
del nombramiento en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles.

Artículo 10. Modificación del artículo 13 bis de la Ley 11/2007
Se modifica el artículo 13 bis de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 13 bis. Funciones del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de 

Gobierno.
El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Gobierno tiene las siguientes 

funciones: 
a) Ejercer las funciones del presidente o presidenta en caso de ausencia tempo-

ral, siempre y cuando la misma no se deba a circunstancia incapacitante de este o 
de esta y con independencia de que dicha circunstancia sea temporal o transitoria.

b) Representar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ante las ins-
tituciones, por delegación del presidente o presidenta.

c) Todas las funciones que le delegue el presidente o presidenta.

Artículo 11. Modificación del artículo del 16 de la Ley 11/2007 
Se modifica el artículo 16 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 
Artículo 16. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.
1.El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación es el órgano asesor de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en materia de programación y de 
contenidos. El Consejo Asesor asiste al Consejo de Gobierno y al presidente o presi-
denta en la definición y la evaluación de las políticas y estrategias de programación 
de los distintos medios y servicios de la Corporación.

2. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación está integrado por ocho 
miembros, elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio del 
sector audiovisual, los cuales deben representar la pluralidad de la sociedad catala-
na y los intereses culturales, educativos, lingüísticos, deportivos, asociativos y pro-
fesionales del conjunto de la ciudadanía. Cuatro de los miembros deben ser traba-
jadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los restantes cuatro 
miembros deben ser usuarios. Los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y 
de Programación deben ser elegidos por el Pleno del Parlamento, por una mayoría 
de dos tercios.

3. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación debe escoger entre sus 
miembros, y por mayoría absoluta, a un presidente o presidenta del Consejo, que 
tiene las siguientes funciones: 

a) Representar al Consejo en todo tipo de actos públicos ante el Parlamento, el 
Gobierno de la Generalidad y las instituciones representativas.

b) Convocar al Consejo Asesor, a instancia propia o del Consejo de Gobierno, y 
presidir y ordenar las sesiones del Pleno y velar por la ejecución de sus decisiones.

4.El mandato de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe renovarse cada tres años.

5.El Consejo Asesor se reúne cuando es convocado de acuerdo con el artículo 
3.b o, como mínimo, cada tres meses, así como cuando debe pronunciarse precep-
tivamente.

6. La condición de miembro del Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción no exige dedicación exclusiva.
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Disposición final primera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de 
los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigen-
te, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, 
hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta; David Mejía Ayra, diputado GP Cs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
unificat per al tractament de casos de mort perinatal
250-00305/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16644; 16671).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16645; 16672).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16646; 16673).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la 
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16647; 16674).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del 
CAP Vallirana
250-00309/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16648; 16675).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació dels centres hospitalaris i 
sanitaris per a persones amb discapacitat
250-00310/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16649; 16676).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la informació i la localització dels ossos 
del Pirineu
250-00311/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16650; 16677).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del Castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00312/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16651; 16678).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les 
xarxes socials
250-00313/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16652; 16679).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-00314/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16653; 16680).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el dret a facilitar la presència d’un 
acompanyant durant la visita d’avaluació mèdica a l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques
250-00315/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16654; 16681).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya
250-00316/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16655; 16682; 16701).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament del servei de radioteràpia 
de l’Hospital Sant Joan, de Reus
250-00317/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16656; 16683).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims 
d’espera per a intervencions de mastectomia per a homes 
transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals
250-00318/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16657; 16684; 16702).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en 
l’ensenyament
250-00319/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 16658).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix 
Llobregat
250-00320/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16659; 16685; 16703).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16660; 16686; 16704).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-00322/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16661; 16687; 16705).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona de Barcelona
250-00323/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16662; 16688; 16706).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16663; 16689; 16707).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la C-1415b al pas per Santa Eulàlia de 
Ronçana
250-00325/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16664; 16690; 16708).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00326/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16665; 16691; 16709).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la connexió entre les carreteres C-17 i 
C-25
250-00327/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16666; 16692; 16710).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00328/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16667; 16694).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels 
gimnasos
250-00329/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 16668; 16693).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat de gènere en les polítiques 
culturals
250-00330/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16669; 16695; 16711).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el jaciment arqueològic de la Cova Gran, 
de Santa Linya
250-00331/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs (reg. 16670; 16696; 16712).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.09.2018 a l’1.10.2018).
Finiment del termini: 02.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.09.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2018.

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.09.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.09.2018 al 08.10.2018).
Finiment del termini: 09.10.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2018.

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.
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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 Soci-
al 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

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extres dels 
treballadors públics
250-00365/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
devolució de les pagues extres dels treballadors i treballadores públics, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’aprovació i publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 

activa el «II Acord 2018-2020: Millora de l’ocupació Pública i les condicions la-
borals», signat el passat mes de març per sindicats i Ministeri d’Hisenda. L’acord 
esmentat contemplava un increment per al 2018 de l’1,75% més un 0,20% negoci-
able en l’àmbit local i autonòmic. La publicació dels PGE implicava que totes les 
treballadores i treballadors de l’Administració General de l’Estat cobrin al juliol els 
endarreriments de 2018 i que es regularitzin les seves nòmines a la nòmina d’agost.

En aquest context, és imprescindible que el Govern de la Generalitat prengui les 
mesures oportunes per aplicar de manera immediata i directa l’acord citat i fer efec-
tiu l’increment salarial de l’1,95% (1,75%+0,20%) i el pagament dels endarreriments 
de 2018 a totes les treballadores i treballadors públics de la Generalitat de Catalu-
nya, que havien de fer-se el mes de juliol.

De la mateixa manera, encara queda tractar la calendarització de la devolució 
de les pagues extres de 2013 i 2014 que encara es deuen, així com la resta de drets 
que cal retornar.



BOPC 158
27 de setembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 29 

El Conseller ha refusat participar de la convocatòria de la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya el 
dimarts 18 de setembre adduint raons d’agenda.

El Conseller es va comprometre amb els sindicats de la MEPAGC, el passat 20 
de juliol, a seguir negociant durant el mes de setembre i que durant aquest període 
el Govern de la Generalitat iniciaria les converses amb el Govern de l’Estat per fle-
xibilitzar els criteris de càlcul de la regla de despesa, cosa que el Conseller ha posat 
com a condició per complir amb el que la seva predecessora, la consellera Borràs, 
va acordar en el si de la MEPAGC: el retorn de com a mínim el 10% de la paga ex-
tra de 2013 durant l’any 2018.

El Conseller responsable de la funció pública de la Generalitat ha d’informar als 
representants dels treballadors i treballadores al respecte de quines són les línies so-
bre les quals s’està treballant per elaborar el pressupostos del Govern per l’any 2019 
per tal de complir amb els Acords de la MEPAGC i poder fer front a la inversió pú-
blica i de millora de condicions laborals, com el retorn de les pagues extres.

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: 
– Desenvolupar els acords als quals ja s’ha arribat a la Mesa General de Nego-

ciació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a la 
Mesa de Negociación de la Administración General del Estado.

– Establir un calendari de devolució de les pagues extres de 2013 i 2014, així 
com la resta de drets que han de retornar.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els riscos per a la salut per les antenes 
de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès
250-00366/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els riscos per la salut de les 
antenes de telefonia mòbil a Cerdanyola del Vallès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’afecció en el medi ambient i la salut que produeixen les ones electromagnèti-

ques ha estat font de debat i preocupació en aquests últims anys. Aquesta preocupa-
ció s’ha incrementat per emissions d’ones, com les infraestructures de telecomuni-
cacions sense cable (ones d’alta freqüència) i per altres instal·lacions (ones de baixa 
freqüència).

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) i la IARC (International Agency for 
Research on Cancer), institució depenent de la mateixa, han classificat els camps 
electromagnètics de molt baixa freqüència i les irradiacions electromagnètiques 
d’alta freqüència a l’apartat de «possibles perjudicials per a l’ésser humà».
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Aquesta situació ha motivat que institucions que vetllen pel medi ambient i per 
la salut hagin emès consells i realitzat sol·licituds sobre el tema. Així doncs, consta-
ten que els límits d’exposició als camps electromagnètics establerts per al públic són 
obsolets, ja que no han estat adaptats des de 1999 i declaren que no tenen en compte 
als col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nounats i nens i nenes.

En aquest sentit l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, en la seva re-
solució 1815 de data 27 de maig de 2011 declara: «S’ha d’aplicar el principi de pre-
caució quan l’avaluació científica no permet determinar el risc amb suficient cer-
tesa. Especialment, en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos 
especialment grups vulnerables com la joventut, nens i nenes, aspecte que podria 
generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si es fa cas 
omís de les alertes primerenques.»

L’Assemblea lamenta que, malgrat les crides al respecte del Principi de Pre-
caució i malgrat totes les recomanacions, declaracions i alguns avanços normatius 
i legislatius, hi hagi encara una falta de reacció davant els riscos sanitaris i medi-
ambientals coneguts o emergents i retards pràcticament sistemàtics en l’aprovació i 
aplicació de mesures preventives eficaces. Esperar que hi hagi nivells alts de prova 
científica i clínica abans de prendre mesures per prevenir riscos ben coneguts pot 
portar a costos econòmics i sanitaris molt elevats, com ha estat el cas amb l’amiant, 
la gasolina amb plom i el tabac.

A més, l’Assemblea assenyala que el problema dels camps o ones electromagnè-
tiques i les seves possibles conseqüències per al medi ambient i la salut guarda un 
evident paral·lelisme amb altres qüestions actuals com l’autorització de la comercia-
lització de medicaments, productes químics, pesticides, metalls pesats o organis-
mes genèticament modificats. En conseqüència, posa de relleu que la qüestió de la 
independència i la credibilitat dels experts científics és crucial per aconseguir una 
valoració equilibrada i transparent dels possibles efectes negatius per al medi am-
bient i la salut humana.

I entre altres, emet els següents consells: 
1) Adoptar totes les mesures raonables per reduir l’exposició als camps electro-

magnètics i especialment a l’exposició dels nens/es i joves que pel que sembla corren 
major risc de tumors de cap.

2) Revisar la base científica de les normes d’exposició als camps electromagnètics 
realitzada per la institució ICNIRP (International Commission on Senar-lonizing Ra-
diation Protection), ja que té greus manques i que s’apliqui el principi ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable) en relació tant amb els efectes tèrmics i atèrmics 
com a biològics de les emissions o radiacions electromagnètiques.

3) Establir llindars de prevenció per a nivells d’exposició a llarg termini a les mi-
croones en totes les zones d’interior, de conformitat amb el Principi de Precaució, 
que no superin els 0,6 volts per metre.

A Espanya, però, no es compleix amb aquests criteris. La Llei General de Tele-
comunicacions no aplica el principi de precaució per a protegir la salut pública, i a 
més elimina la capacitat de les comunitats autònomes i dels ajuntaments per a inci-
dir en les llicències o criteris i condicions en matèria urbanística o mediambiental 
de les instal·lacions que generen camps electromagnètics.

Com a exemple, el cas de Cerdanyola del Vallès, on ni les protestes veïnals, ni 
les mocions aprovades pel consistori, ni les negociacions obertes amb les compa-
nyies telefòniques els darrers ans han permès aturar els projectes d’instal·lació de 3 
antenes de telefonia mòbil que poden afectar la salut de la població: una al carrer 
Pompeu Fabra, a escassos 20 metres d’una escola bressol municipal, una al carrer 
Renaixement, al barri de Serraparera, a 6 metres d’habitatges 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’adhereix a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parla-

mentària del Consell d’Europa.
2. Insta el Govern a estudiar les mesures per poder implementar les recomana-

cions de la dita resolució, amb la finalitat de vetllar, mitjançant les corresponents 
mesures preventives, per la salut de la població de Catalunya, especialment la més 
vulnerable davant els efectes indesitjats que exposa aquesta resolució

3. Insta el Govern fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a 
que reculli i apliqui les recomanacions de la Resolució 1815 en la legislació de tele-
comunicacions, i la modifiqui també per a revertir l’atac que fa actualment a les com-
petències urbanístiques i mediambientals dels municipis i les comunitats autònomes.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
edifici de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00367/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 16764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del 
nou Hospital Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Legislatura rere legislatura el Parlament de Catalunya reprodueix el debat de la 

necessitat de construir un nou edifici per a l’hospital públic de referència de Girona. 
Però legislatura rere legislatura el Govern segueix sense resoldre-ho. Mentrestant, 
l’edifici actual de l’Hospital Doctor Josep Trueta es degrada, afectant la qualitat del 
servei, i s’incrementa, any rere any, la necessitat d’abocar-hi pressupostos per a po-
sar pedaços a un edifici que no té futur.

Atès que Girona ha de continuar tenint un hospital 100% públic que serveixi de 
centre de referència territorial, el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
considerem que ja és hora de deixar de perdre el temps, superar els localismes i po-
sar seny i decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Incloure als pressupostos 2019 una partida pressupostària per a iniciar el pro-

jecte de construcció del nou Hospital Trueta als terrenys de Domeny proposats per 
l’Ajuntament de Girona.

2. Garantir, mentre no és una realitat el nou edifici de l’hospital, les inversions a l’ac-
tual Hospital Trueta per assegurar que segueix sent operatiu, com ara reformes a la uni-
tat neonatal i UCI pediàtrica i la finalització de les noves urgències i nou bloc quirúrgic.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà
250-00368/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre els serveis d’atenció primària a Gavà, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant les darreres legislatures el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents 

resolucions instant el Govern de la Generalitat al restabliment o la creació de di-
ferents serveis i equipaments d’atenció primària, claus per garantir l’accessibilitat, 
l’equitat i la qualitat al sistema de salut pública de Catalunya per part de la ciutada-
nia de Gavà.

En el cas dels serveis d’urgències al CAP 1 de Gavà, la Resolució 514/IX del 
Parlament de Catalunya instava el Govern, l’any 2012, a mantenir el servei; la Reso-
lució 729/IX (amb el servei ja sense funcionar), demanava el seu restabliment. L’any 
2013, a través de la Resolució 317/X el Parlament va instar el Govern a prioritzar 
la reobertura d’aquest servei i el 2017, a través de la Resolució 628/XI, es va instar 
a reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1. Però, la realitat és que en 
la data actual aquest recurs públic, fonamental en la qualitat de vida de la població, 
no s’ha reobert.

Pel que fa a la reobertura del dispensari de salut del barri de Gavà Mar, diferents 
Resolucions de la X i XI legislatures també instaven el Govern de Catalunya a re-
obrir aquest servei, necessari pels veïns i les veïnes d’aquesta zona de Gavà i també 
per als visitants de les platges de la zona.

Per últim, respecte del servei de farmàcia d’urgència nocturna, a partir del De-
cret de la Generalitat que regulà la prestació del servei de farmàcia al conjunt de 
Catalunya, les farmàcies de Gavà poden deixar de prestar el servei d’urgències noc-
turn. Aquesta decisió es deriva de la reducció d’horaris dels serveis nocturns als 
Centres d’Atenció Primària, i va comportar que des del mes d’octubre de 2011 s’eli-
minés la ronda de farmàcies de guàrdia durant la nit a Gavà, una ciutat de més de 
46.000 habitants. Tot i la Resolució 677/XI, que instava el Govern a recuperar el 
servei l’any 2017, els veïns i les veïnes del nucli urbà de Gavà, han de continuar 
anant durant la nit a farmàcies dels municipis veïns o bé a la del barri de Gavà Mar, 
ubicada a més de sis quilòmetres.

En la mateixa línia que els serveis anteriors, el Parlament de Catalunya també 
va instar el Govern, l’any 2012, a posar en marxa un servei de radiologia a través 
de la Resolució 729/IX i el 2017, amb la Resolució 677/XI s’instà a analitzar les 
possibilitats d’obertura d’aquest recurs en algun dels centres d’atenció primària de 
Gavà fins que no es disposi del que hi ha d’haver al tercer CAP. Tot i així, tampoc 
es coneix cap calendarització per part dels anteriors Governs ni tampoc de l’actual 
Conselleria de Salut.

En aquest context també s’ha de posar de manifest la sobrecàrrega que viuen els 
i les professionals de l’atenció primària per culpa de la disminució del pressupost per 
part del Departament de Salut i la reducció de serveis públics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar el servei d’urgència al CAP 1 de Gavà, abans de finalitzar l’any 

2018, així com l’obertura d’un servei de radiologia en algun dels centres d’atenció 
primària de la ciutat fins que no es disposi del que hi ha d’haver al nou CAP 3.

2. Reobrir el dispensari de salut al barri de Gavà Mar.
3. Recuperar el servei de farmàcia d’urgència nocturna a Gavà, de manera di-

alogada amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, abans de finalitzar 
l’any 2018.

4. Dotar entre 2018 i 2019 del suficient personal als serveis d’atenció primària 
de Gavà per garantir la qualitat i reforçar els diferents programes que s’hi realitzen.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00369/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari 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 sobre 
la construcció del CAP Gavà 3, de Gavà (Baix Llobregat), per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2011 el Consell de Direcció del CatSalut va acceptar la cessió del domi-

ni d’una finca de 5.295 metres quadrats de superfície, per edificar el tercer centre 
d’atenció primària a Gavà.

Aquest equipament públic ha de donar servei a les necessitats actuals de la po-
blació de Gavà i del seu entorn, i resulta cabdal per a donar un servei de qualitat a 
la ciutadania del municipi.

El nou CAP ha de donar cobertura per a tota la ciutat de determinats serveis, 
com és el cas de radiologia, que actualment no es presta a cap dels Centres d’Aten-
ció Primària de la ciutat.

L’any 2012 el Conseller de Salut va expressar en una reunió amb les alcaldies de 
Gavà i Viladecans la voluntat del Govern de portar a terme la construcció del ter-
cer CAP de Gavà, que s’ha d’aixecar al nou barri de Can Ribes. Cal remarcar que 
aquesta zona ja està urbanitzada en l’actualitat, s’hi ha construït una primera pro-
moció de 143 habitatges de protecció oficial en els quals ja hi viuen noves famílies 
de Gavà, i en breu s’iniciarà la construcció d’una altra promoció d’habitatge protegit 
de 130 habitatges més que estaran enllestits en un termini aproximat de dos anys. 
Parlem, doncs, d’una zona de Gavà que compta ja amb nous habitants i que en tindrà 
més a curt i mig termini.

Segons va anunciar en seu moment el Conseller de Salut, el projecte de l’equipa-
ment sanitari s’havia de licitar l’any 2013 per tal que les obres poguessin començar 
l’any 2014.

El mes de maig de 2017, la Comissió de Salut va aprovar la Resolució 676/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la construcció del CAP Gavà 3, on s’instava el Go-
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vern a elaborar durant el 2017 un calendari d’execució per a la construcció d’aquest 
equipament, preveient l’inici de les obres entre 2017 i 2018.

S’ha de tenir en compte que l’actual Pla Estratègic Sanitari del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet del Catsalut i de la Generalitat de Catalunya, eina estratègica que iden-
tifica prioritats a cada territori, assenyala com a objectiu acabar l’estudi i proposta 
del projecte de CAP Gavà 3, el qual reconeix com a equipament previst. Aquest Pla 
posa també en evidència que l’actual sistema d’atenció primària té necessitats ur-
gents i evidents ja que es troba prop del punt de saturació dels serveis.

Cal afegir en aquest sentit que el nou equipament és necessari per, entre d’altres 
motius de pes, acollir el servei de Radiologia (ara inexistents a Gavà i que obliga la 
ciutadania a desplaçar-se a Castelldefels) i aglutinar els serveis de Pediatria.

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 elaborar, abans de 

finalitzar l’any 2018, un calendari concret d’inici del procés de construcció d’aquest 
del CAP Gavà 3, de Gavà.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut 
Bruguers, a Gavà
250-00370/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari 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 sobre 
la construcció d’un nou institut de secundària Bruguers a Gavà (Baix Llobregat), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Ajuntament i la comunitat educativa de Gavà han expressat al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, de manera reiterada, la necessitat de fer una reforma inte-
gral de l’Institut Bruguers de Gavà, per garantir la renovació i adequació d’usos d’un 
edifici que enguany compleix 50 anys.

Fa uns anys el Departament d’Ensenyament va fer una valoració de l’estat de 
l’edifici de l’Institut Bruguers i va optar per la construcció d’un nou centre, per tal 
de dotar la comunitat educativa d’un nou espai millorat i adaptat al requeriments 
educatius actuals. Tant és així, que es va arribar a redactar el projecte bàsic de cons-
trucció del nou centre. La proposta d’un nou Institut Bruguers sempre ha comptat 
amb el suport de la comunitat educativa del centre i del municipi.

Durant els últims anys el Parlament ha aprovat diverses resolucions que insta-
ven al Govern de la Generalitat a prioritzar aquestes obres. Una d’elles, la Resolució 
384/XI aprovada l’any 2016, instava el Govern a elaborar un calendari d’execució de 
les obres de construcció del nou institut i iniciar les obres abans de finalitzar aquell 
any.

Malgrat els mandats del Parlament de Catalunya, malgrat les demandes fetes per 
Gavà sustentades en un ampli consens educatiu, social i cívic, i tot i l’existència d’un 
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projecte constructiu, el Govern no ha donat a conèixer cap actuació adreçada a la 
consecució del nou institut.

Durant l’anterior legislatura, el Govern va posar de manifest que existeix un ca-
lendari d’actuacions de l’actual estructura de l’edifici de l’institut, i els darrers anys 
el Departament d’Ensenyament ha dut a terme diferents obres de manteniment al 
centre, amb partides pressupostàries que bàsicament han contribuït a adequar les 
instal·lacions conforme a la normativa i a renovar alguns espais del centre, tot i que 
sense cap plantejament d’actualitzar o millorar els usos per adequar-los suficient-
ment a les necessitats docents actuals.

Situats en aquest punt, a través de l’Ajuntament de Gavà s’ha donat a conèixer que 
aquest any el Departament d’Ensenyament no té dotació econòmica per a fer cap ac-
tuació de millora de l’actual edifici mitjançant les obres RAM, i la intervenció pre-
vista es limita a la reconstrucció d’una part del mur perimetral del centre, que està en 
situació de risc de caiguda i per tant cal actuar-hi per estrictes i evidents motius de 
seguretat. Mentre, se segueix desconeixent el capteniment o previsió de la Generalitat 
en relació al nou institut llargament reivindicat.

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: 
1. Garantir, mentre no es comenci la construcció del nou institut Bruguers, la 

continuïtat d’actuacions RAM necessàries a l’actual edifici, començant per les ac-
tuacions necessàries aquest any.

2. Elaborar, abans del mes de novembre de 2018, un calendari d’execució i dota-
ció pressupostària per a la construcció del nou Institut Bruguers.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16744 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: M. Assumpció Laïlla i Jou
Baixa: Ernest Maragall i Mira

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Interior
410-00005/12

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 16747 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Lluïsa Llop i Fernàndez ha estat designada membre de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16746 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Marc Sanglas i Alcantarilla
Baixa: M. Assumpció Laïlla i Jou

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16745; 16829 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

Reg. 16745

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Raquel Sans Guerra
Baixa: Adriana Delgado i Herreros

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 16829

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: Joan García González
Baixa: Maialen Fernández Cabezas

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
410-00013/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16828 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alta: Martí Pachamé Barrera
Baixa: Antonio Espinosa Cerrato

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16830 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Martí Pachamé Barrera
Baixa: Joan García González

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

ADSCRIPCIÓ I SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16748, 16831 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

Reg. 16748

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lluïsa Llop i Fernàndez ha estat designada membre de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Reg. 16831

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Martí Pachamé Barrera
Baixa: Susana Beltrán García

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs



BOPC 158
27 de setembre de 2018

4.45.25. Grups parlamentaris 39 

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 16794 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Jenn Díaz Ruiz substituirà el diputat David Rodríguez i González com a membre 
de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 16697 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament del Parlament, co-
muniquen la designació de les següents diputades als òrgans de representació del 
grup parlamentari: 

Presidenta: Jèssica Albiach Satorres
Portaveu: Elisenda Alamany Gutiérrez
Portaveu adjunta: Marta Ribas Frías 

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta; David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, Joan Josep Nuet i Pujals, 
Marta Ribas Frías, Susanna Segovia Sánchez, diputats, GP CatECP
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
408-00011/12

ACORD

La Mesa, en la sessió tinguda el 25 de setembre de 218, d’acord amb la Junta de 
Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha acordat que la com-
posició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari, inclòs el Grup 
Mixt, llevat del qui en tingui la presidència, que tindrà un membre més.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Espionatge a 
Periodistes i Polítics pel Govern
408-00013/12

ACORD

La Mesa, en la sessió tinguda el 25 de setembre de 218, d’acord amb la Junta de 
Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, acorda que la composi-
ció de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari, inclòs el Grup Mixt, 
llevat del qui en tingui la presidència, que tindrà un membre més.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la 
consellera de Justícia sobre el tracte de favor en el règim de visites 
dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem 
als centres penitenciaris
354-00025/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 13757).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 18.09.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les seves 
declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per reduir les 
acusacions dels presos processats per rebel·lió
354-00030/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 16798).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 21.09.2018.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis 
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el 
tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió 
o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris
356-00186/12

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 13758).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els problemes 
sorgits amb algunes immatriculacions de béns públics i privats de 
l’Església
356-00194/12

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 15637).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
de Defensa del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la seva experiència en la resolució de 
problemes per immatriculacions de béns públics i privats de 
l’Església
356-00195/12

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 15638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2017
359-00010/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (reg. 16223).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 18.09.2018.

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

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 del gener a l’abril del 
2018
337-00012/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 16617 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.09.2018

Al president del Parlament
Molt Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio. Gener-abril de 2018, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en 
tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 17 de setembre de 2018
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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