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I és que, més enllà dels principals 
organismes, la llista de càrrecs pen-
dents de designar és llarga i inclou 
també capítols on hauria de ser molt 
més fàcil posar-se d’acord. És el cas 
de diversos consells assessors com 
ara el de RTVE –13 membres a pro-
posar pels grups–, el de continguts 
de la CCMA –16 membres–, els con-
sells socials de les vuit universitats 
públiques catalanes –dos represen-
tants en cada universitat–, o el con-
sells assessors del Síndic de Greuges 
–16 membres–, de l’ICF –6 mem-
bres– i de Protecció de Dades –3 in-
tegrants–, entre d’altres. 

Organismes buits 
Un capítol a part mereixen els casos 
d’organismes que s’han creat per 
llei els últims anys però per als 
quals mai s’ha designat represen-
tants. És el cas del ple del Consell 
Fiscal de Catalunya i de l’Agència 
Catalana de Protecció Social, dos 
ens creats en el marc de les que es 
va anomenar lleis de desconnexió 
–la de la hisenda pròpia i la de la se-
guretat social catalana– que mai 
s’han arribat a posar en marxa, pe-
rò també del comitè d’experts pel 
canvi climàtic –que hauria d’estar 
format per set membres–, i d’un òr-
gan col·legiat previst a la llei de 
transparència, aprovada el 2014. 

En total, més d’una trentena 
d’organismes i d’un centenar de càr-
recs que malviuen amb baixes i per-
sonal en funcions a l’espera que al-
gun dia el Parlament superi el blo-
queig i posi fil a l’agulla a les renova-
cions pendents. e

El mandat del síndic de 
greuges caduca al febrer

ta en què va obtenir 117 vots a favor, 
tres en contra i tres abstencions. Els 
grups, doncs, hauran d’afinar la cer-
ca d’un perfil adequat per intentar 
aconseguir aquest consens ampli i 
evitar el bloqueig. A diferència d’al-
tres organismes, la llei del síndic no 
preveu que una segona volta en què 
n’hi hagi prou amb obtenir la majo-
ria absoluta dels vots pugui desen-
callar la situació. En concret, la nor-
ma estableix que si un candidat no 
obté en primera votació la majoria 
de 81 diputats, s’obrirà de nou un 
termini d’un mes per presentar no-
ves candidatures i reiniciar el pro-
cediment d’elecció. 

Mandat de nou anys 
Amb la modificació de la llei del sín-
dic que es va fer l’any 2009, el man-
dat del síndic de greuges s’estén fins 
a nou anys no renovables. La modi-
ficació va permetre a Ribó –que 
aleshores ja duia un mandat– allar-
gar la seva estada fins al febrer del 
2019, però ara l’obliga a plegar. Po-
sarà punt i final així a 15 anys de 
mandat, ja que va ser escollit per 
primer cop –amb 81 vots a favor, 2 
en contra i 33 abstencions– el juny 
del 2004. Aleshores, l’anterior sín-
dic, Anton Cañellas, duia 16 mesos 
amb el càrrec caducat.e

Ribó ha de plegar després de 15 anys al càrrec

La llarga llista d’organismes pen-
dents de renovar que acumula el 
Parlament podria sumar encara 
més noms en els pròxims mesos. 
L’exemple més clar –i un dels pri-
mers que s’hauran d’analitzar a la 
cambra catalana– és el del síndic de 
greuges, Rafael Ribó, a qui li cadu-
ca el mandat el 10 de febrer. A partir 
d’aquesta data haurà vençut el man-
dat de nou anys que li va donar la 
cambra catalana l’any 2010, de ma-
nera els grups parlamentaris s’hau-
ran de posar d’acord per buscar un 
candidat a substituir Ribó, que ocu-
pa el càrrec des de fa 15 anys. 

La llei estableix el següent meca-
nisme a l’hora de triar el síndic de 
greuges. Primer, en el termini de 
deu dies un cop queda vacant el càr-
rec, el president del Parlament ha 
de declarar formalment obert el 
procediment d’elecció d’un substi-
tut. A partir d’aquí, els grups tenen 
el termini d’un mes per presentar 
candidatures; els aspirants desig-
nats pels grups hauran de compa-
rèixer aleshores en comissió. I, fi-
nalment, la mesa de la cambra ca-
talana acabarà proposant un únic 
candidat i convocant el ple corres-
ponent perquè sigui escollit. Un ple 
en què l’aspirant a síndic requerirà 
una majoria qualificada de tres cin-
quenes parts del Parlament. És a 
dir, necessita l’aval de, com a mínim, 
81 diputats. 

Un paper controvertit 
La xifra de suports és prou àmplia i 
els precedents de falta d’acord al 
Parlament tan evidents que no sem-
bla fàcil que els diputats es posin 
d’acord a la primera en nomenar un 
substitut. Menys encara quan el sín-
dic s’ha convertit en els últims anys 
en una figura controvertida per a 
grups com Ciutadans –la principal 
força de la cambra avui dia–, que 
acusen Ribó d’haver convertit l’or-
ganisme en un “instrument al servei 
del Procés”. El cert és que el síndic 
ha pres un paper de lideratge en tot 
allò que l’organisme ha considerat 
que vulnerava drets fonamentals, i 
s’ha posat al servei de tots els ciu-
tadans que ho necessitessin a l’hora 
de liderar les queixes per les càrre-
gues desproporcionades de la poli-
cia durant el referèndum de l’1 d’oc-
tubre del 2017. 

Un context, doncs, que fa difícil 
pensar que avui dia el relleu de Ribó 
–sigui qui sigui– pugui repetir els 
resultats que va aconseguir l’actu-
al síndic el 2010, quan va revalidar 
el seu càrrec en una votació secre-
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El síndic de greuges, Rafael Ribó, abans d’explicar 
un informe al Parlament. CRISTINA CALDERER

Suports  
El nou síndic 
necessita 
l’aval de tres 
cinquenes 
parts del 
Parlament

Recels  
Grups com 
Ciutadans 
han sigut 
molt crítics 
amb el rol de 
l’organisme

Una llista de 
vacants que no 
para de crèixer
●  Consell de Garanties 
Estatutàries 
Cinc dels sis membres de l’òr-
gan estan pendents de reno-
vació, alguns des de 2015 
●  Sindicatura de Comptes 
Quatre dels set Síndics tenen 
el mandat caducat. 
●  CAC 
Tres dels sis membres del 
Consell de l’Audiovisual, en-
tre ells el president, Roger 
Loppacher (a la foto), hauri-
en d’haver estat substituïts. 
●  CCMA 
Ja ha vençut el mandat dels 
sis integrants del consell de 
govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals. 
● Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades 
Fa un any i mig que la presi-
denta té el mandat caducat 
●  Consell Assessor RTVE 
Els 13 membres del consell 
estan pendents de renovar 
●  Comissió control 
Consultes Populars 
Els seus set membres hauri-
en d’haver estar renovats du-
rant els tres primers mesos 
de la legislatura. 
●  Plenari del CoNCA 
Cinc dels set membres s’han 
de renovar des de fa dos anys 
i mig. 
●  Consell Assessor 
continguts de la CCMA 
Els 16 membres del consell 
tenen el mandat caducat des 
de juliol del 2016. 
●  Consells socials de les 
universitats catalanes 
Estan pendents de renovar 16 
representants. Dos a cada 
una de les vuit universitats 
públiques catalanes. 
●  Junta de Museus 
Hi ha tres vacants, entre elles 
la que va deixar Quim Torra 
●  Comissió Garantia del 
Dret d’Accés a la 
Informació Pública 
Té tres dels cinc membres 
pendents de renovar 
●  Junta de l’ICIP 
Ha finit el mandat de tres 
dels set membres de la Junta. 
●  Consell Assessor de 
Protecció de Dades 
Té els tres membres amb el 
mandat caducat.

Deures pendents

PUIGDEMONT, PERSONATGE DEL 2018 El diari alemany 
Frankfurter Allgemeine ha escollit l’expresident Carles 
Puigdemont com un dels personatges del 2018. Juntament amb 
Montserrat Caballé, apareixia ahir a la portada dominical del diari. 

SÁNCHEZ VISITARÀ EL TEDH EL 7 DE FEBRER El president 
espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el Tribunal Europeu dels Drets Humans el 7 
de febrer. El mateix dia, quan previsiblement ja haurà començat el judici 
contra l’1-O, també té previst assistir al Consell d’Europa.


