ACORD PER A LA RENOVACIÓ DELS ALTS
CÀRRECS DESIGNATS PEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Parlament de Catalunya, de la mateixa manera que molts altres parlaments, ostenta la competència
sobre l’elecció i la designació de càrrecs públics dins les seves funcions de caràcter polític. Les candidatures són proposades i votades al Ple del Parlament pels diputats i diputades, és a dir, pels representants de la ciutadania.
L’excepcional situació política a Catalunya ha comportat un retard en tots els procediments de designació i renovació d’òrgans dependents del Parlament. Hi ha un total de 112 càrrecs públics que formen
part de 28 diferents institucions i organismes que han de ser designats o renovats pel Parlament i que
no han estat nomenats en el termini adequat. Especialment destacable és la situació de les dues darreres legislatures, en les que no s’ha fet pràcticament cap designació.
A causa de la demora en les designacions, aquestes institucions catalanes es veuen greument afectades, tant pels problemes de funcionament com per la conseqüent pèrdua de legitimitat, ja que els
principis d’independència i imparcialitat es veuen greument afectats.
El projecte alternatiu i de canvi que representem pretén, entre altres objectius, millorar les institucions
catalanes i prestigiar-les. Per fer-ho possible, és necessari un gran acord entre el Govern Alternatiu i el
Govern de Catalunya, capaç de sumar altres grups parlamentaris, per tal de procedir a fer les designacions corresponents.
Hem de tenir la capacitat de designar els millors candidats i candidates seguint els principis de mèrit,
capacitat, professionalitat, pluralisme i paritat.
La tramitació parlamentària d’aquest procediment s’ha de fer amb garanties d’igualtat, transparència i
acord, respecte a les persones candidates que passaran a formar part d’aquestes institucions.
És per tot això que proposem un gran acord per abordar a l’inici de l’actual XIII legislatura del Parlament de Catalunya totes les designacions i renovacions dels 112 alts càrrecs que es troben pendents,
que es concreten en:
1. Renovar els càrrecs pendents amb el màxim consens i amb un acord conjunt.
2. Establir, per a la selecció de cadascun dels càrrecs, criteris de meritocràcia, representativitat, pluralisme i perspectiva de gènere.
3. Portar a terme l’acord en un màxim de tres mesos.
4. Fixar un mecanisme de seguiment i retiment de comptes de les persones que desenvolupin cadascun dels càrrecs esmentats a l’annex.
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ANNEX
CÀRRECS QUE HAURIEN DE SER DESIGNATS I/O RENOVATS:
• Síndic de Greuges: un membre a substituir, l’únic càrrec pendent de renovació, que va renunciar al
seu càrrec el 28 de febrer de 2019.
• Sindicatura de Comptes: set membres a substituir de set membres en total, entre els quals es troba
el síndic major. D’aquests set membres, tres van finalitzar el seu càrrec el 2017, un el 2018 i els tres
restants el 2019.
• Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC): sis membres a substituir entre els sis membres que
componen el Consell, entre els quals es troba el president. Els finiments i les renúncies d’aquests
van des de l’any 2016 al 2020.
• Consell de Garanties Estatutàries: s’han de renovar o designar el total de membres, és a dir, sis. El
13 de març de 2021 va finir el mandat de l’últim membre que quedava en actiu.
• La Presidència de l’Agència Catalana de Protecció Social: és el Govern de la Generalitat qui ha de
fer al Parlament de Catalunya la proposta de candidat o candidata, i ara per ara no s’ha fet.
• El director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: la darrera directora va finir el
seu mandat el 26 de juliol de 2020, per tant s’ha de fer una nova designació.
• Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya: tres membres a escollir pel Parlament. Els
anteriors varen finir el seu mandat el 2017.
• Comissió de Control de les Consultes Populars No Referendàries: s’han de nomenar els set membres en els tres mesos posteriors a l’inici de la legislatura.
• Comissió de Control de les Iniciatives Legislatives Popular: el Parlament ha de designar tres membres a l’inici de cada legislatura. En la legislatura actual encara no s’ha fet el nomenament.
• Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP): es tracta d’una Comissió que
pot tenir de tres a cinc membres en actiu. Des de 2017, la Comissió està formada únicament per dos
membres, per tant s’hauria de fer la designació des d’un a tres membres.
• Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic: l’any 2019 el Parlament va elegir, per negociació política,
sis membres dels set que componen el Comitè. Per tant, falta una designació per fer.
• Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes
Cruels, Inhumans o Degradants: el mandat dels dotze membres va finalitzar coincidint amb el mandat del síndic de Greuges, per tant s’ha de renovar el Consell complet.
• Consell Fiscal de Catalunya: des de la creació d’aquest òrgan per la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, no
s’han fet els nomenaments corresponents. Per tant, s’ha de fer el nomenament de quatre membres
per al Ple del Consell Fiscal de Catalunya i un altre per a la Presidència d’aquest, a proposta del Govern de la Generalitat.
• Consell Nacional de la Cultura i de les Arts: el Parlament ha de designar un membre que va renunciar a l’inici de 2021 del total de set que componen el CoNCA.
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• Consell Superior de la Cooperació: s’han de nomenar els cinc membres que el componen, els quals
varen finir el seu mandat l’any 2016.
• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: s’ha de fer la designació dels set membres que componen la Corporació, entre els quals es troba la Presidència. La meitat d’aquests va finir el seu mandat l’any 2015 i la meitat restant ho va fer l’any 2018.
• Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: s’ha de fer la designació dels setze membres, que varen finir el seu mandat l’any 2016.
• Institut Català Internacional per la Pau (ICIP): s’ha de fer la designació o renovació de quatre membres, que varen finir el seu mandat el maig de 2021, del total de set membres.
• Junta de Museus de Catalunya: s’ha de fer la designació de sis membres, és a dir, els cinc vocals de
la Junta de Museus, a més de la designació de Vicepresidència.
• Òrgan Col·legiat a què fa referència l’article 89.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern: des de la seva creació el 2014 no s’ha designat cap membre, per
tant s’han de fer dues designacions.
• Consell de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya: s’han de nomenar els seus dos
membres, que varen finir el seu mandat el 2017.
• Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona: s’han de nomenar els seus dos membres,
que varen finir el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat de Barcelona: s’han de nomenar els seus dos membres, que varen
finir el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat de Girona: s’han de nomenar els seus dos membres, que varen finir
el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat de Lleida: s’han de nomenar els seus dos membres, que varen finir
el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya: s’han de nomenar els seus dos membres,
que varen finir el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra: s’han de nomenar els seus dos membres, que varen
finir el seu mandat el 2017 i el 2018.
• Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili: s’han de nomenar els seus dos membres, que varen
finir el seu mandat el 2017 i el 2018.
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