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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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nia a la cultura, d’accés universal, que el Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts ha d’integrar la cultura, 
la ciència, la tecnologia i les humanitats des d’una pers-
pectiva de transversalitat, interdisciplinarietat i diversi-
tat. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, ultra 
les prioritats comunament establertes –el foment de l’ex-
cel·lència en la creació, el perfeccionament professional 
i la promoció i la difusió dels productes culturals–, ha 
d’afrontar els reptes dels nous llenguatges, les noves 
formes de mediació, les noves formes artístiques, el des-
envolupament dels públics –en particular, el del públic 
jove– i la defensa de la diversitat cultural.

La cultura contribueix a crear l’imaginari col·lectiu que 
tenen els pobles i és un element bàsic d’identitat, d’exer-
cici de la diversitat i de cohesió social. Per això, l’objec-
te del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és la 
cultura catalana. Alhora, en els àmbits en què la llengua 
dóna forma a l’expressió cultural, el Consell ha de tenir 
una cura especial envers la cultura que s’expressa en 
llengua catalana i ha de vetllar per unes relacions pre-
ferents amb els actors culturals de la resta de territoris 
de parla catalana.

Cal tenir present que a Catalunya l’existència de con-
sells que incorporen professionals de la cultura en re-
presentació de la societat civil no és cap cosa nova. La 
Junta de Museus de Barcelona, del 1907, és un prece-
dent il·lustre, recollit per la normativa vigent en matèria 
de museus i extrapolat a altres disciplines de l’àmbit pa-
trimonial, sobretot amb la creació del Consell Assessor 
del Patrimoni Cultural Català i altres òrgans de caràcter 
estrictament consultiu. Amb el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, però, la novetat rau en el fet que el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts haurà de de-
cidir sobre la destinació del Fons de promoció i foment 
a la creació artística i cultural, dins el marc previst pel 
Programa marc de cultura i amb els recursos econòmics 
que li assignin els pressupostos de la Generalitat.

Per a assegurar la independència dels membres del Con-
sell, aquests han d’ésser nomenats pel Parlament en una 
llista única, d’entre persones amb experiència i prestigi 
reconegut en l’àmbit cultural, tenint presents criteris 
generacionals, territorials i d’igualtat de gènere.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es crea 
com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica prò-
pia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupament 
de l’activitat cultural i artística a Catalunya, col·laborar 
en l’ordenament de la política cultural i organitzar la 
política de foment de la creació artística, d’acord amb 
el Programa marc de cultura, sens perjudici de l’acció 
de foment que acompleixen els òrgans del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació –en matèria de 
patrimoni cultural, de la cultura popular i tradicional 
catalana, del foment de la programació cultural estable, 
entre altres– i altres entitats adscrites al Departament, 
com l’Institut Català de les Indústries Culturals i la Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

La Llei defineix la naturalesa i el règim jurídic del Con-
sell, i n’estableix l’estructura i els òrgans de govern i el 
règim economicofinancer i de control de la nova entitat. 
El funcionament del Consell s’ha de desenvolupar per 
reglament.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del Consell de la Cultura 
i de les Arts de Catalunya
Tram. 200-00010/08

Dictamen de la Comissió de Política Cultu-
ral

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda el 
dia 30 d’abril de 2008, ha estudiat el text del Projecte de 
llei del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya 
(tram. 200-00010/08) i l’Informe de la Ponència.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifica-
cions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent:

PROJECTE DE LLEI DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA 
I DE LES ARTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des de la recupe-
ració de les llibertats democràtiques i de la restauració 
de les seves institucions nacionals, la societat catalana 
ha assolit un grau de maduresa que obliga els poders 
públics a replantejar el model de gestió cultural i de 
suport i foment a la creació artística vigents i adequar-
lo a les exigències i als nous reptes que es plantegen. 
L’oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts neix en constatar la necessitat de generar 
noves fórmules de polítiques culturals i de suport a la 
creació.

A aquesta raó, però, s’hi ha d’afegir el convenciment que 
cal mantenir la política de foment i expansió de la cultu-
ra i de les arts al marge de les conjuntures polítiques, 
concretes i accidentals, i que en tot cas, la societat, únic 
titular dels actius culturals del país, ha de participar en 
les decisions que hi incideixen a partir del model que 
representen els consells de les arts, arts councils, que 
des del 1946 han proliferat, sobretot, en països d’òrbita 
anglosaxona.

És en aquest context, i des del convenciment que la 
cultu ra té un paper clau en les polítiques del benestar i 
que, per tant, ha de posar en valor el dret de la ciutada-
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c) Informar el Govern i el Parlament sobre l’estat de 
l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenya-
ment de les professions vinculades a la cultura.

d) Participar en l’elaboració del Programa marc de cultu-
ra, per tal de definir les línies estratègiques i els objectius 
nacionals.

e) Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes 
de llei que incideixin en temes de política cultural, es-
pecialment en el vessant de la creació artística.

f) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en ma-
tèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o 
a instància dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, d’organismes dependents de la Generalitat 
o del Parlament. En tots els casos, la creació de nous 
organismes o equipaments culturals de caràcter nacio-
nal de l’àmbit de la creació artística ha d’ésser objecte 
d’un informe preceptiu.

g) Emetre informes preceptius sobre el nomenament 
dels responsables dels equipaments culturals dedicats 
específicament a la creació artística que correspongui 
al Govern.

h) Decidir sobre el suport a creadors i a entitats respecte 
a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la 
creació artística, establert per l’article 14, d’acord amb el 
contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts i el Programa marc de cultura del Govern.

i) Concedir els premis nacionals de cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

j) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans asses-
sors i de participació sectorial del departament compe-
tent en matèria de cultura.

j bis) Fomentar la col·laboració i les actuacions conjun-
tes en l’àmbit cultural amb institucions i entitats dels 
diferents territoris de parla i de cultura catalanes i clou-
re acords i convenis amb altres òrgans de naturalesa 
cultural de l’Estat, d’altres comunitats autònomes o in-
ternacionals.

k) Complir qualsevol altra funció que li encarregui el 
departament competent en matèria de cultura.

l) Afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
en l’àmbit de la creació artística i cultural.

ARTICLE 5. ÒRGANS DE GOVERN

Són òrgans de govern del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts:

a) El Plenari.

b) La presidència.

c) Les vicepresidències primera i segona.

d) La direcció.

e) La Comissió d’Ajuts.

ARTICLE 6. PLENARI

1. El Plenari és l’òrgan superior del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts i li corresponen les màximes 

ARTICLE 1. CREACIÓ I NATURALESA JURÍDICA

1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, 
de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la 
Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, 
del 24 de desembre.

2. El Consell ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, 
si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:

a) Les relacions amb el departament al qual resta ads-
crit.

b) La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

c) L’exercici de potestats públiques.

d) L’exercici de totes les actuacions que la legislació 
vigent estableix que s’han de sotmetre al dret públic.

3. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s’ads-
criu al departament competent en matèria de cultura.

4. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es 
regeix per aquesta llei, per les disposicions que la des-
pleguen, per la llei que regula l’Estatut de l’empresa 
pública catalana i per la resta de normativa aplicable a 
les entitats de dret públic que han d’ajustar llur activitat 
a l’ordenament jurídic privat.

ARTICLE 2. SEU SOCIAL

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té la seva 
seu social en el lloc que es determini per reglament. 
S’ha de garantir la presència del Consell per mitjà de 
les corresponents delegacions arreu del territori de Ca-
talunya.

ARTICLE 3. OBJECTE

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per 
objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política 
cultural i organitzar la política de suport i de promoció 
de la creació artística, i concretament ha de:

a) Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.

b) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel 
que fa a la creació artística.

c) Organitzar la política de suport i de promoció de la 
creació artística i cultural, d’acord amb el que estableix 
l’article 4. h i i.

ARTICLE 4. FUNCIONS

Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts són:

a) Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i 
de les arts de Catalunya.

a bis) Dur a terme la difusió cultural i la promoció i el 
foment de l’activitat cultural a Catalunya.

b) Afavorir el diàleg entre el món de la creació dels sec-
tors culturals i artístics i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i, si escau, exercir la intermediació.
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2. La presidència, pel al compliment de les seves fun-
cions, compta amb la col·laboració de dues vicepresi-
dències, escollides pel Plenari d’entre els seus membres. 
Les vicepresidències, pel seu ordre, substitueixen la pre-
sidència en cas d’absència, de vacant o de malaltia.

ARTICLE 8. FUNCIONAMENT DEL PLENARI

El funcionament del Plenari es regeix per les normes 
següents:

a) El Plenari és convocat per la presidència a iniciativa 
pròpia o si ho sol·liciten quatre membres com a mí-
nim.

b) El Plenari es reuneix amb caràcter ordinari sis ve-
gades l’any com a mínim, i amb caràcter extraordinari, 
tantes vegades com sigui necessari.

c) Per a la constitució vàlida del Plenari és necessària 
la presència d’almenys sis dels seus membres, a més 
de la presidència i la secretaria o qui els substitueixi 
legalment.

d) Les decisions es prenen per majoria dels membres 
presents a les reunions, llevat dels casos que es deter-
minin per reglament.

e) El Plenari pot crear comissions de treball sobre temes 
concrets, integrades per tres membres com a mínim. En 
les comissions poden participar altres persones expertes 
en els temes que s’hi tractin.

ARTICLE 9. ESTATUT PERSONAL DELS MEMBRES DEL CON-
SELL

1. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts que tenen dedicació exclusiva són els que 
exerceixen la presidència i les dues vicepresidències. La 
resta de membres tenen dedicació a temps parcial.

2. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts actuen amb plena independència i neutralitat i 
no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exer-
cici de llurs funcions.

3. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració 
de la Generalitat. La condició de membre del Consell 
és, així mateix, incompatible amb:

a) La condició de membre del Parlament o del Govern.

b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació 
polítiques.

c) El desenvolupament d’activitats en les administraci-
ons públiques.

d) L’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics o en organitzacions sindicals o empre-
sarials.

e) El fet de tenir interessos en empreses o activitats que 
puguin afectar l’exercici imparcial de les seves funcions 
en el Consell.

f) Qualsevol altra incompatibilitat legal.

facultats de direcció de les activitats del Consell, entre 
les quals s’inclouen:

a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

b) Aprovar els programes anuals d’actuació, d’inversi-
ons i de finançament.

c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del 
pressupost.

2. El Plenari del Consell és integrat per onze membres, 
nomenats pel Parlament d’entre persones amb experièn-
cia i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. 
La composició i la renovació posterior del Plenari ha de 
respondre a criteris de participació paritària de dones i 
homes. També s’ha de vetllar perquè el Plenari reculli 
la pluralitat pel que fa a disciplines artístiques.

3. La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la pro-
posta de llista de membres del Consell. Els represen-
tants dels sectors culturals han de fer arribar propostes 
perquè puguin ésser preses en consideració. La Presi-
dència de la Generalitat eleva la proposta de llista al 
Parlament, el qual ha d’acceptar o rebutjar la totalitat 
de la llista per majoria absoluta en una primera votació 
o per majoria simple en una segona votació.

4. El mandat dels membres és de cinc anys, i poden 
ésser reelegits per un nou mandat de cinc anys més com 
a màxim.

5. El Plenari nomena, a proposta de la presidència del 
Consell, el secretari o la secretària, d’entre els membres 
del Consell.

6. Els membres del Consell, en l’exercici de les funcions 
que els corresponen, actuen amb plena independència.

ARTICLE 7. PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIES

1. La presidència del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, que ho és també del Plenari, és nomenada 
per la Presidència de la Generalitat, un cop escoltat el 
Plenari, d’entre els membres del Plenari.

2. La presidència del Consell té les funcions següents:

a) Representar legalment el Consell.

b) Convocar i presidir les reunions del Plenari i de les 
comissions de treball a què assisteixi i disposar del vot 
de qualitat.

c) Determinar l’ordre del dia de les sessions del Plenari, 
segons les necessitats de funcionament del Consell i les 
sol·licituds de la resta de membres del Plenari.

d) Representar el Consell en les relacions que aquest 
organisme mantingui amb el Govern, amb el Parlament 
i amb qualsevol altre organisme públic o privat.

e) Presentar l’informe sobre l’estat de la cultura i de la 
creació artística a Catalunya, la memòria d’activitats 
del Consell i qualsevol altre informe o document que 
s’estableixi al departament competent en matèria de 
cultura, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
i al Parlament.

f) Exercir de portaveu del Consell.
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ARTICLE 12. COMISSIÓ D’AJUTS

1. La Comissió d’Ajuts és l’òrgan col·legiat encarregat de 
decidir la concessió dels ajuts del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts. És constituïda per la presidència 
del Consell, les dues vicepresidències i un representant 
del departament competent en matèria de cultura, amb 
veu i sense vot, nomenat pel mateix període pel conse-
ller o consellera responsable d’aquest departament.

2. Les decisions de la Comissió d’Ajuts es fonamenten, 
ordinàriament, en els informes preceptius que elabora 
una comissió de persones expertes de l’àmbit cultural. 
Si la Comissió d’Ajuts no segueix aquests informes, ha 
de motivar la discrepància.

ARTICLE 13. CONTRACTE PROGRAMA

El departament competent en matèria de cultura i el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, d’acord 
amb el Programa marc de cultura, han d’establir un con-
tracte programa que inclogui, com a mínim, la definició 
anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a 
obtenir i els instruments de seguiment i control i d’ava-
luació a què la seva activitat s’ha de sotmetre durant la 
vigència del contracte.

ARTICLE 14. FONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DE LA CREACIÓ 
ARTÍSTICA I CULTURAL

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a 
complir el que disposa l’article 4.h, i i k, es dota anual-
ment d’un fons atribuït pel Govern per mitjà del pressu-
post del departament competent en matèria de cultura, 
d’acord amb el contracte programa del Consell i el Pro-
grama marc de cultura.

ARTICLE 15. RÈGIM ECONOMICOFINANCER

1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts gau-
deix de plena autonomia financera.

2. Els recursos econòmics del Consell són constituïts 
per:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya.

b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de 
la prestació dels seus serveis.

c) Les subvencions, les donacions, les herències, els lle-
gats i qualsevol altra aportació que li concedeixin per-
sones o entitats públiques i privades.

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes 
del seu patrimoni.

e) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

3. El pressupost del Consell és anual i únic, i s’ha de 
subjectar al règim pressupostari establert pel text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana.

4. El Consell gaudeix de les exempcions i els beneficis 
fiscals que corresponen a la Generalitat.

ARTICLE 9 BIS. MEMBRES INELEGIBLES

No poden ésser elegits membres del Plenari les persones 
que faci menys de dos anys que hagin estat alts càrrecs 
de qualsevol administració o membres electes de qual-
sevol cambra legislativa o corporació local.

ARTICLE 10. CESSAMENT

1. Els membres del Plenari cessen en el càrrec per les 
causes següents:

a) Expiració del mandat, sens perjudici de la possible 
reelecció.

b) Renúncia o defunció.

c) Incapacitació civil judicialment declarada.

d) Incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics.

e) Condemna per delicte dolós mitjançant sentència 
ferma.

f) Absències injustificades a les reunions del Plenari 
durant dues sessions seguides o quatre d’alternes en un 
mateix any.

2. L’acord de cessament d’un membre i de nomenament 
de la persona que el substitueix per la resta del mandat 
es fa d’acord amb el procediment de nomenament dels 
vocals del Plenari que estableix l’article 6.

ARTICLE 11. DIRECCIÓ

1. La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, nomenada pel Govern a proposta del departament 
competent en matèria de cultura, amb la conformitat 
prèvia de la presidència del Consell, és la responsable 
màxima de la gestió ordinària del Consell i té les fun-
cions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del 
Consell.

b) Exercir la direcció del personal.

c) Executar les directrius i les polítiques decidides pel 
Consell.

d) Representar el Consell quan aquesta funció li sigui 
delegada per la presidència.

e) Vetllar pel bon funcionament de les activitats del 
Consell i assistir la presidència en les seves funcions.

f) Assistir, amb dret a veu i sense vot, a les sessions del 
Plenari i informar-lo sobre qüestions relatives al funci-
onament del Consell.

g) Coordinar l’elaboració dels documents que hagi d’exa-
minar o aprovar el Plenari, especialment el pla d’actua-
ció i el pressupost.

h) Ésser el màxim responsable de la tresoreria del Con-
sell, sota la supervisió de la presidència i sens perjudici 
de les funcions que pugui delegar.

2. La direcció té les mateixes incompatibilitats que els 
membres del Plenari.
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SEGONA. HABILITACIÓ PER A DESPLEGAR LA LLEI

1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de dictar les disposi-
cions necessàries per a aprovar els Estatuts del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

2. Es faculten el conseller o consellera d’Economia i 
Finances per a realitzar les adaptacions pressupostàries 
necessàries per a dotar el Consell de recursos econò-
mics.

TERCERA. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE LA 
CULTU RA I DE LES ARTS

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s’ha de 
constituir en el moment que es dicti el decret que n’apro-
vi els estatuts, sens perjudici que prèviament es puguin 
nomenar els membres del Plenari.

QUARTA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió El vicepresident de la Comissió  
Francesc Xavier Boya i Alòs en funcions de president
 Joan Morell i Comas

Esmenes reservades i vots particulars per 
a defensar en el Ple

ARTICLE 4. FUNCIONS

LLETRA D

1 ESMENA NÚM. 18
De modificació
G. Mixt (1)

«[...] per tal de definir les línies estratègiques i els objec-
tius a assolir, dins del respecte a la pluralitat i diversitat 
de les tradicions, llengües i cultures.»

LLETRA F

2 ESMENA NÚM. 24
De supressió
G. Mixt (2)

«[...] culturals de caràcter nacional, ha de ser objecte 
d’un informe preceptiu previ.»

ARTICLE 16. RÈGIM DE PERSONAL

El personal del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts es regeix pel dret laboral, llevat dels casos en què, 
per a l’exercici de potestats públiques, sigui necessària 
una vinculació funcionarial.

ARTICLE 17. RÈGIM DE CONTROL

1. El control de caràcter financer de l’activitat del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts es duu a terme per 
mitjà del procediment d’auditoria regulat per l’article 16 
del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Es-
tatut de l’empresa pública catalana, i de l’article 71 del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desem-
bre.

2. El Consell aprova anualment una memòria d’activi-
tats realitzades durant l’exercici que la presidència del 
Consell lliura al Govern i al Parlament.

3. El president o presidenta del Consell ha de compa-
rèixer com a mínim dos cops l’any a la Comissió de 
Cultura del Parlament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. PROGRAMA MARC DE CULTURA

El Govern ha d’aprovar, a proposta del conseller o con-
sellera competent en matèria de cultura, el Programa 
marc de cultura, que elabora el departament competent 
en matèria de cultura amb la participació del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, i que estableix els 
objectius i les prioritats en els diferents àmbits de la 
cultura i en els altres en què la promoció i el desenvo-
lupament cultural tenen una repercussió rellevant, per 
un període no inferior a tres anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL 
PLENARI

Per a garantir la continuïtat de l’acció del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la meitat 
dels membres, exclosa la presidència, nomenats en el 
primer Consell cessen al cap de cinc anys i la resta, als 
set anys i sis mesos. La determinació del primer grup 
es fa per sorteig.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. LLEI DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CUL-
TURAL

En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Govern ha de presentar davant el Parlament un 
projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 
8/1981, del 2 de novembre, que crea l’Entitat Autònoma 
d’Organització d’Espectacles i Festes, a fi d’evitar la 
coincidència de funcions entre l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural i el Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts.
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APARTAT 3

7 ESMENA NÚM. 41
De modificació
G. Mixt (4)

«La llista-proposta dels membres del Consell haurà de 
estar elaborada per una comissió específica. Aquesta 
comissió confeccionarà un llistat de membres consen-
suat amb totes les entitats de caire cultural i social, 
privades i públiques, dedicades al foment, difusió i pro-
moció de les diverses activitats culturals i artístiques 
existents tant en l’entorn universitari, i dins del món 
de les arts visuals, dansa, música, literatura, teatre i 
arts plàstiques.

La comissió eleva al Ple del Parlament la llista-propos-
ta, la qual haurà de ser acceptada o rebutjada, mitjan-
çant el sistema de llistes obertes, per una majoria de 2/3 
parts de la cambra.»

8 ESMENA NÚM. 42
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

De tot el text de l’apartat.

9 ESMENA NÚM. 43
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (20)

«3. La llista-proposta de membres del Consell és elabo-
rada conjuntament pels grups parlamentaris. Els repre-
sentants dels sectors culturals faran arribar propostes 
per tal que puguin ser preses en consideració.

El ple del Parlament haurà d’acceptar la llista-proposta 
en la seva totalitat per majoria de dos terços.»

ARTICLE 7. PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA

APARTAT 1

10 ESMENA NÚM. 48
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (21)

«1. La persona titular de la Presidència del Consell, que 
ho és també del Plenari, és escollida pels membres del 
Consell, d’entre els seus membres, i té les funcions se-
güents:»

11 ESMENA NÚM. 49
De modificació
G. Mixt (5)

«La persona titular de la Presidència del Consell, que ho 
és també del Plenari, és nomenada pel Plenari, d’entre 
els seus membres, i té les funcions següents:»

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES

3 ESMENA NÚM. 29
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

D’una nova lletra c bis

«c bis) Participar en l’elaboració del Mapa d’estudis 
relacionats amb l’àmbit de la cultura i de les arts, tant 
públics com privats»

ARTICLE 5. ÒRGANS DE GOVERN

4 VOT PARTICULAR. NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Són òrgans de govern del Consell de la Cultura i de 
les Arts de Catalunya:

a) El Plenari

b) La Presidència

c) La Vicepresidència

d) La Direcció

e) La Comissió d’Ajuts»

5 VOT PARTICULAR. NÚM. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«Són òrgans de govern del Consell de la Cultura i de 
les Arts de Catalunya:

a) El Plenari

b) La Presidència

c) La Vicepresidència

d) La Direcció

e) La Comissió d’Ajuts»

ARTICLE 6. PLENARI

APARTAT 2

6 ESMENA NÚM. 36
De modificació
G. Mixt (3)

«El Plenari del Consell és integrat per vint-i-tres mem-
bres nomenats pel Parlament de Catalunya mitjançant 
el sistema de llistes obertes»
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les Arts de Catalunya es dota anualment d’un fons atri-
buït pel Govern de la Generalitat a través del pressupost 
del departament competent en matèria de cultura»

DISPOSICIONS FINALS

SEGONA. HABILITACIÓ PER DESENVOLUPAR LA LLEI

17 ESMENA NÚM. 81
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (23)

«En el termini de tres mesos [...]»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PARÀGRAF PRIMER

18 ESMENA NÚM. 83
De modificació
G. Mixt (6)

«Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des de la recu-
peració de les llibertats democràtiques s’imposa la ne-
cessitat de crear el Consell de la Cultura i de les Arts 
de Catalunya. Aquest Consell neix en constatar la ne-
cessitat de generar noves formules d’execució de les 
polítiques culturals.»

19 ESMENA NÚM. 85
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (24)

«[...] nacionals [...]»

PARÀGRAF QUART

20 ESMENA NÚM. 97
De modificació
G. Mixt (7)

«La cultura contribueix al exercici de la diversitat i co-
hesió social. L’objecte del Consell de la Cultura i de les 
Arts de Catalunya es la cultura com a expressió de la 
intel·ligència, sense cap discriminació per raó de llen-
gua, origen, sexe o qualsevol altre condició. El consell 
vetllarà per una relació preferent entre tots els sectors 
culturals sense cap mena de distinció sigui per raons de 
procedència i amb caràcter universal tenint en compte 
el principis de: llibertat, igualtat i solidaritat entre tots 
els col·lectius socials i culturals.»

ARTICLE 8. FUNCIONAMENT DEL PLENARI

LLETRA E

12 ESMENA NÚM. 53
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (15)

«[...] En les comissions poden participar altres persones 
expertes en els temes que s’hi tracti»

ARTICLE 11. DIRECCIÓ

13 ESMENA NÚM. 59
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (18)

«La persona titular de la Direcció és nomenada o ces-
sada pel Plenari del Consell a proposta del President, 
i té les funcions següents: [...]»

14 ESMENA NÚM. 60
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (25)

«La persona titular de la Direcció, nomenada pel Ple-
nari a proposta de la Presidència, és la responsable 
màxima de la gestió ordinària del Consell i té les fun-
cions següents:»

ARTICLE 12. COMISSIÓ D’AJUTS

APARTAT 2

15 ESMENA NÚM. 67
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (28)

De tot el text de l’apartat.

ARTICLE 14. FONS DE PROMOCIÓ I FOMENT A LA CREACIÓ 
ARTÍSTICA I CULTURAL

16 ESMENA NÚM. 72
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22)

«Article 14. Fons del Consell de la Cultura i de les Arts 
de Catalunya.

Per garantir el compliment de les funcions establertes a 
l’article 4, apartat h), i) i k), el Consell de la Cultura i de 
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Projecte de llei de creació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
Tram. 200-00023/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya i Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 24908, 24910, 24993, 24997 i 25170).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.05.2008 al 05.05.2008).

Finiment del termini: 06.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Projecte de llei de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern
Tram. 200-00032/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Grup Mixt, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 24910, 24993, 25055 i 25170).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 
dia.

Finiment del termini: 02.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 200-00034/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Mixt, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya i Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 24908, 24910, 24993, 24997 i 25170 ).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.05.2008 al 05.05.2008).

Finiment del termini: 06.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

PARÀGRAF CINQUÈ

21 ESMENA NÚM. 99
De modificació
G. Mixt (8)

«El Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya, 
haurà de decidir sobre la destinació dels fons de pro-
moció i foment a la creació artística i cultural dins el 
marc previst pel Programa Marc de Cultura i amb els 
recursos econòmics que li assignin els pressupostos de 
la Generalitat.»

PARÀGRAF SISÈ

22 ESMENA NÚM. 101
D’addició
G. Mixt (9)

«[...] de gènere. Cada vegada que es necessiti nomenar 
als membres del Consell, s’haurà de crear una comissió 
específica a la fi. Aquesta comissió, haurà de confeccio-
nar un llistat de membres, que haurà de ser consensuat 
amb totes les entitats de caire cultural i social, privades 
i públiques, dedicades al foment, difusió i promoció de 
les diverses activitats culturals i artístiques existents 
tant en l’entorn universitari, i dins del món de les arts 
visuals, dansa, música, literatura, teatre i arts plàsti-
ques. Aquest llistat haurà de ser votat al ple del Parla-
ment mitjançant el sistema de llistes obertes.»

PARÀGRAF SETÈ

23 ESMENA NÚM. 104
De modificació
G. Mixt (10)

«[...] amb els objectius de vetllar i promoure el desen-
volupament cultural i artístic dins del marc del respecte 
a la pluralitat i diversitat de les tradicions, llengües i 
cultures existents a Catalunya». El programa Marc de 
Cultura haurà de contemplar en tot moment aquesta 
pluralitat cultural del poble de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre el garanti-
ment de la viabilitat del conreu de l’ave-
llana
Tram. 250-00822/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre el restabli-
ment del servei de trens Alvia entre Bar-
celona i Madrid
Tram. 250-00823/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre el mante-
niment del projecte del canal Segarra-
Garrigues
Tram. 250-00824/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre un pla es-
pecial d’inspecció, control i supervisió 
de les llotges i els mercats
Tram. 250-00819/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre l’habilita-
ció d’una línia específica d’ajuts per a 
les cooperatives agràries
Tram. 250-00820/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’un sistema de primes compensatòries 
per al pasturatge extensiu
Tram. 250-00821/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.
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Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una residència geriàtrica a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00828/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació del model oficial de comunicació 
d’accidents laborals
Tram. 250-00829/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la situació 
laboral dels treballadors de cases d’ofi-
cis i escoles taller
Tram. 250-00830/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre l’impuls de 
l’agricultura ecològica
Tram. 250-00825/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre un pla per a 
promocionar la producció agrària i agro-
industrial
Tram. 250-00826/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la incor-
poració de metges especialistes al CAP 
Llefià, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00827/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.
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Proposta de resolució sobre l’arranja-
ment i la millora dels edificis i els espais 
de l’estació de Renfe de Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 250-00834/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la repara-
ció o la substitució de l’ascensor d’ac-
cés a la línia 5 del metro a Sants Esta-
ció
Tram. 250-00835/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la insegu-
retat i l’Administració de justícia al Prio-
rat
Tram. 250-00836/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Mixt (reg. 24992 i 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la petició 
de traspàs de la titularitat de l’edifici que 
la Direcció Provincial de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social ocupa al car-
rer de Sant Antoni Maria Claret, de Bar-
celona
Tram. 250-00831/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Mixt (reg. 24992 i 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la reducció 
de la perillositat de la carretera BV-5301 
al pas per Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00832/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una mitjana de formigó a la ronda 
Nord de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-00833/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.
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Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària a 
Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 250-00840/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat 
de les trucades a la Línia Verda
Tram. 250-00841/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la data de 
transferència de les subvencions als ca-
sals catalans a l’estranger
Tram. 250-00837/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre el nombre 
de places dels cicles formatius sanitaris 
de formació professional
Tram. 250-00838/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’una estació de trens regionals 
a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00839/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 24996).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.04.2008 al 02.05.2008).

Finiment del termini: 05.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.
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4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’A-
gricultura, Alimentació i Acció Rural a la 
consellera de Treball
Tram. 330-00065/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 25040 / Coneixement: 25.04.2008

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, des del dia 
22 fins al dia 24 d’abril de 2008, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament la consellera 
de Treball.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 21 d’abril de 2008

N. de la R.: El Decret 92/2008, de 21 d’abril, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural a la consellera de Treball des del dia 22 fins 
al dia 24 d’abril de 2008, ambdós inclosos, és publicat 
al DOGC 5118, de 24 d’abril de 2008.

Proposta de resolució sobre salut i se-
guretat al tèxtil
Tram. 250-00920/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.04.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies 
hàbils (del 02.05.2008 al 07.05.2008).

Finiment del termini: 08.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.04.2008.


