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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 pel qual es modifiquen di-
verses lleis en matèria audiovisual i de pu-
blicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la 
comunicació
Tram. 200-00017/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 82887; 82893; 82895; 82912; 82927; 

82931 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 21.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 82887)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació (tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

«Article 1. Objecte i finalitat

[...] Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb la finalitat d’afavorir la transparència en el fun-
cionament dels mitjans públics de comunicació i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació a Catalu-
nya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

«Article 2. Modificació de l’article 1 de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra c) de l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

c) Producció pròpia: [...] al prestador de serveis de co-
municació audiovisual que els difon. Per defensar el 
model de comunicació propi de Catalunya que es fona-
menta en l’atorgament d’un important rol als mitjans 
de comunicació de proximitat».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

«Article 3. Modificació de l’article 37 de la Llei 
22/2005

S’afegeix un nou paràgraf 4 a l’article 37 de la Llei 
22/2005, amb el text següent

Els prestadors de serveis de televisió sota demanda 
han de col·locar en lloc preferent del seu catàleg les 
obres Europees. El Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC), vetllarà que això es compleixi i establirà 
els mecanismes per garantir aquest objectiu. S’ha de 
garantir que [...]».

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

Article 6.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Article 6, lletra d. Nova redacció: 

«Article 6. Modificació de l’article 109.2 de la Llei 
22/2005

Es modifica la lletra d) de l’article 109.2 de la Llei 
22/2005, que queda redactat de la manera següent: 

d) Mentre no s’aprovi una Llei electoral catalana, les 
administracions de Catalunya, durant els períodes 
electorals, hauran d’atendre’s als requisits i procedi-
ments que estableix la Llei 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, pel que fa a les campanyes de 
caràcter institucional.

d bis) Pel que fa a referèndums i consultes referendàri-
es, s’estarà, pel que fa a les campanyes de caràcter ins-
titucional, al que estableix la legislació estatal en ma-
tèria de referèndums i a la Llei 4/2010, del 17 de març, 
de consultes populars per via de referèndum, així com 
en els Decrets de convocatòria.

d ter) Pel que fa a les consultes no referendàries, s’es-
tarà, pel que fa a les campanyes de caràcter institu-
cional, al que determina la Llei 10/2014, de 26 de se-
tembre, de consultes populars no referendàries i altres 
formes de participació ciutadana, així com en els De-
crets de convocatòria».
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Article 7, apartat 2. Nova redacció

«Article 7. Modificació de l’article 128 de la Llei 
22/2005

S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 
22/2005, que passa a ser l’apartat 2, amb el text se-
güent: 

2. Les competències en matèria de comunicació au-
diovisual i d’inspecció seran única i exclusivament del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)».

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

«Article 12 bis. Modificació de l’article 136 de la llei 
22/2005

S’afegeix un paràgraf quart a l’article 136, amb el text 
següent: 

4. En l’aplicació de les sancions s’haurà de tenir en 
compte a l’àmbit de cobertura, autonòmic o local, en 
el supòsit que s’imposin a titulars de llicències de te-
levisió».

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Article 13 bis. modificació de l’article 4 de la llei 
2/2000

«Capítol II. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Article 13 bis. Modificació de l’article 4 de la llei 
2/2000

Composició

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és inte-
grat per sis membres, elegits pel Parlament, a pro-
posta, com a mínim de tres grups parlamentaris, per 
una majoria de dos terços. El President o Presidenta 
del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els sis membres que integren el 
Consell.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre perso-
nes de prestigi reconegut i contrastat i amb experiència 
professional en el sector audiovisual, i que ofereixen 
garanties plenes d’independència».

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP Socialista

Article 14.

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista

Article 15.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

Article 17 bis. Modificació de l’article 7 de la Llei 
11/2007

«Article 17 bis. Modificació de l’article 7 de la Llei 
11/2007

Composició del Consell de Govern i elecció dels mem-
bres que l’integren i del president o presidenta

1. El Consell de Govern és integrat per sis membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants.

2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o 
funcions de responsabilitat similar, en entitats públi-
ques o privades.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior 
al de les vacants existents. El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun 
dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per 
a ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits informes 
al Parlament, abans de la compareixença i l’examen 
públic dels candidats davant la comissió que corres-
pongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
president o presidenta del Consell de Govern entre els 
sis membres que l’integren.

5. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el mem-
bre substitut és elegit pel Parlament, per majoria de 
dos terços, seguint el mateix procediment que estableix 
l’article present.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o pre-
sidenta del Consell de Govern, el nou president o presiden-
ta ha de ser elegit pel Parlament, entre els sis membres, 
per una majoria de dos terços.

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP Socialista

Article 18.
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13 Esmena núm. 13
De supressió
GP Socialista

Article 19.

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP Socialista

Article 20.

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP Socialista

Article 21.

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP Socialista

Article 22, apartat 2.

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP Socialista

Disposició Transitòria Primera.

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP Socialista

Disposició Transitòria Segona.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82893)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
(tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 

afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de 
la comunicació

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Ge-
neralitat la competència exclusiva sobre l’organització 
de la prestació del servei de comunicació audiovisual de 
la seva titularitat (art. 146) i de manera més general, 
sobre l’organització de la seva Administració, és a dir, 
l’estructura i la regulació dels òrgans i directius pú-
blics, el funcionament i l’articulació territorial i també 
les diverses modalitats organitzatives i instrumentals 
per a l’actuació administrativa (art. 150).

Dins d’aquest marc estatutari, l’actuació de la Gene-
ralitat en el sector de la comunicació es regeix fona-
mentalment per allò que estableixen la Llei 22/2005, 
del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya, la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la 
qual es regula la publicitat institucional.

Aquest marc normatiu requereix, tanmateix, una re-
forma com a conseqüència de diverses circumstàncies, 
relacionades principalment amb la transparència i la 
sostenibilitat dels mitjans de comunicació, tenint en 
compte tant les exigències de la societat com les de-
rivades de l’actual conjuntura econòmica. En primer 
lloc, cal tenir present la voluntat del Govern de refor-
çar els mitjans de comunicació públics i les funcions 
que tenen reservades impulsant-ne la plena desgover-
namentalització, llur simplificació administrativa i la 
posada en marxa de mecanismes de transparència que 
en millorin la seva gestió i competitivitat. Amb aques-
ta finalitat, cal reforçar la plena autonomia de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte del 
poder executiu, per garantir la seva independència, 
neutralitat i objectivitat, tot impulsant un procés de 
desgovernamentalització que ha de fer possible que els 
mitjans de comunicació de la Corporació mantinguin 
el seu perfil de garants del pluralisme polític i social. 
Amb aquest mateix objectiu d’independència, neutra-
litat i objectivitat, cal impulsar la transparència en la 
contractació de productes externs per part de la Cor-
poració, en particular en el que fa referència a la com-
pra, el desenvolupament, la producció o la coproduc-
ció de programes audiovisuals, de forma tal que pugui 
facilitar la competitivitat i la posada en valor del sec-
tor audiovisual en el seu conjunt.

En la mateixa línia, cal impulsar la simplificació i la 
racionalització de l’estructura, l’organització i el funci-
onament dels diversos agents públics de l’àmbit audio-
visual de Catalunya, donant així continuïtat al procés 
iniciat amb la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual. En aquest 
sentit, s’ha volgut preservar el caràcter executiu de la 
presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per 
tal d’agilitzar el funcionament d’ambdues institucions 
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sense perjudici de la seva diferent naturalesa jurídica, 
tot concentrant en aquest òrgan la gestió ordinària de 
la respectiva institució i mantenint, alhora, les funci-
ons dels òrgans col·legiats en aquells supòsits en què 
la seva intervenció és preceptiva. A aquests efectes, el 
caràcter exclusiu i incompatible amb qualsevol altra ac-
tivitat professional, que fins ara caracteritzava la con-
dició de membre, tant en el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya com en el Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, queda res-
tringit a les persones titulars de les presidències respec-
tives d’ambdós organismes. Per als restants consellers 
i conselleres s’estableix un règim de dedicació parcial 
i no remunerada, sense perjudici de les dietes que els 
puguin correspondre. D’aquesta regla general s’excep-
tuen únicament aquells consellers o conselleres per als 
quals es determini l’aplicació del règim de dedicació i 
incompatibilitats establert per a la presidència, en fun-
ció de les necessitats d’interès públic de cadascuna de 
les esmentades institucions, per acord de l’òrgan plena-
ri respectiu. Al marge de la millora en la gestió, l’adop-
ció d’aquesta mesura comporta indubtablement una re-
ducció de la despesa d’ambdues institucions, en establir 
com a regla general el caràcter no remunerat del càrrec 
de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. En qualsevol cas, i amb indepen-
dència del règim de dedicació, s’estableix un règim es-
pecífic per a prevenir conflictes d’interessos tant en el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya com en la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

D’altra banda, cal afavorir la sostenibilitat del sector 
de la comunicació com a conseqüència de l’impacte 
que hi ha tingut la crisi econòmica, prenent en consi-
deració tant el context econòmic en què es troba im-
mers actualment –en particular, en el que fa als ope-
radors de proximitat– com l’evolució viscuda en els 
darrers temps, caracteritzada per una tendència clara 
cap a la convergència tecnològica i la interconnexió 
dels diversos agents implicats en la provisió de contin-
guts audiovisuals.

Això comporta, en primer lloc, optimitzar el marc de 
col·laboració entre els agents audiovisuals en el terreny 
de la producció sindicada, sobretot en el camp de la 
comunicació audiovisual de proximitat. En segon lloc, 
és cabdal millorar les actuacions de policia o d’inter-
venció que efectuen les administracions públiques per 
a la salvaguarda de l’espai català de comunicació au-
diovisual i garantir la transparència de l’actuació dels 
gestors públics, mitjançant l’adopció de mecanismes 
que millorin el seu control. La prestació de serveis de 
comunicació audiovisual sense disposar de títol habili-
tant distorsiona el mercat i constitueix una competèn-
cia deslleial per als prestadors titulars de llicència que, 
a diferència dels clandestins, estan sotmesos a reque-
riments tècnics de continguts, de política lingüística 
i al pagament de taxes, com a obligacions imposades 
per la normativa d’aplicació i pel propi títol habilitant.

L’eficàcia d’aquestes actuacions administratives re-
quereix, tanmateix, fixar amb claredat les condicions a 
les quals es subjecta la prestació del servei de comuni-
cació audiovisual. Amb aquesta finalitat, el règim ju-
rídic del referit servei s’adapta a les previsions de l’Es-
tatut d’Autonomia i de la normativa bàsica de l’Estat 
i s’actualitzen diverses disposicions referents a l’obli-
gació de difusió d’obres audiovisuals europees i a la 
protecció de la infància i la joventut, així com al règim 
sancionador corresponent.

Un últim aspecte relacionat amb la sostenibilitat dels 
mitjans de comunicació és la inexistència d’un parà-
metre objectiu que permeti garantir la inserció de pu-
blicitat en els mitjans de proximitat, que estan entre 
els més afectats per la crisi publicitària i estructural 
del sector. Actualment l’article 7 de la Llei 18/2000 
estableix que la inserció de la publicitat institucional 
s’ha de fer d’acord amb criteris d’implantació social 
i de difusió del mitjà corresponent, amb una conside-
ració especial per als mitjans de proximitat. Tanma-
teix no es determina cap obligació, ni cap paràmetre 
objectiu que permeti a les administracions públiques 
comptar amb una pauta d’actuació precisa, i als mit-
jans afectats conèixer aquesta pauta d’actuació amb 
caràcter general. Amb aquesta finalitat, la llei substi-
tueix el concepte jurídic indeterminat de «considera-
ció especial» per un criteri objectiu susceptible de con-
trol que, a més d’afavorir la transparència, fomentarà 
la proximitat i el pluralisme dels mitjans de difusió i 
que pot afavorir la viabilitat econòmica d’alguns d’a-
quests mitjans.

Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat 
d’aquesta llei, que introdueix diverses modificacions 
en els textos de les lleis vigents en matèria de comuni-
cació que afecten els aspectes materials i organitzatius 
als quals s’ha fet referència. Aquestes modificacions, 
sense introduir un canvi conceptual ni substancial de la 
regulació establerta en aquest àmbit, faran possible, no 
obstant, milloraran la governança dels mitjans públics 
de comunicació, la seva independència i l’eficiència, en 
el sentit d’incrementar-ne la sostenibilitat des del punt 
de vista econòmic i també la transparència en el funci-
onament general del sistema.

El text consta de 43 articles, i s’estructura en quatre 
capítols (corresponent cadascun d’ells a cadascuna de 
les lleis que els modifiquen) dues disposicions transi-
tòries, una disposició addicional i una disposició final.

El Capítol I conté les modificacions de la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de 
Catalunya. La primera d’aquestes modificacions afec-
ta la definició de «producció pròpia» de la lletra c) de 
l’article 1, en el sentit d’incloure-hi la possibilitat de di-
fusió conjunta d’uns mateixos continguts sense que 
això sigui considerat emissió en cadena, la qual cosa 
obre la porta a la sindicació de continguts. També en 
matèria de continguts, es preveu una reserva del 50% 
del catàleg dels prestadors de serveis de televisió sota 
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demanda per a obres europees, la meitat del qual ha 
de ser en català. D’altra banda, s’adapta a la normativa 
bàsica de l’Estat el règim de les llicències amb la mo-
dificació de l’article 55 en el sentit d’ampliar el termini 
de les llicències a quinze anys, preveure’n la pròrroga 
automàtica com a supòsit general i establint-ne les ex-
cepcions, d’acord amb les previsions de la Llei 7/2010, 
de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. 
En la mateixa línia, s’ha derogat l’article 56, relatiu a 
la intransmissibilitat de les llicències. D’altra banda, i 
també amb l’objectiu de l’adaptació a la normativa bà-
sica, s’han introduït diverses modificacions referents a 
les franges d’emissió i els continguts. Pel que fa a les 
franges horàries, s’afegeix a la restricció ja vigent per 
a l’emissió de continguts que puguin afectar el desen-
volupament físic, mental o moral dels menors (limita-
da a la franja entre les 22 i les 6 hores) l’establiment 
de tres franges considerades de protecció especial, en 
les quals no es poden emetre continguts qualificats de 
recomanats per a més grans de 13 anys, entre les 8 i 
les 9 hores i entre les 17 i les 21 hores, els dies labora-
bles, i entre les 8 i les 21 hores els dissabtes, diumen-
ges, festius i vacances escolars. Així mateix, es mo-
difica l’article 109, referent a publicitat institucional, 
per adaptar-ne el contingut al principi rector establert 
a l’article 43.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
en virtut del qual els poders públics han de procurar 
que les campanyes institucionals que s’organitzen en 
ocasió dels processos electorals tinguin com a finalitat 
la de promoure la participació ciutadana.

Completen aquest capítol diverses disposicions que 
venen a fer més efectives les tasques d’inspecció dels 
òrgans competents en relació amb les possibles infrac-
cions de la llei, i de manera singular, les emissions de 
ràdio i televisió sense títol habilitant. En aquest sentit, 
s’han ampliat els mitjans de la inspecció i s’ha esta-
blert una regulació més completa de la col·laboració de 
tercers en les tasques d’inspecció i de la cooperació en 
aquest àmbit entre el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya i l’Administració de la Generalitat.

El Capítol II conté la modificació de la Llei 4/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, que afecta als articles que regulen la composició i 
el funcionament del president i dels membres del Con-
sell, de manera que s’aprofundeix en la seva desparti-
dització. A més a més, s’enforteix la figura dels conse-
llers i s’amplien els àmbits de control, adaptant-los a 
l’evolució de les plataformes audiovisuals.

El Capítol III estableix la modificació de les disposi-
cions de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fan refe-
rència a la naturalesa d’aquesta entitat, al seu règim de 
contractació i a l’estatut dels seus membres. Pel que 
fa a la naturalesa de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, se’n reforça la seva independèn-
cia respecte del Govern en definir-se com a entitat de 
dret públic, amb personalitat jurídica i plena capaci-

tat d’obrar, que actua amb plena autonomia funcional. 
El règim de contractació es modifica amb la prohibi-
ció de les anomenades «clàusules de confidencialitat» 
o altres mesures que tinguin per objecte restringir o 
impedir la difusió de les dades relatives a la convoca-
tòria de les licitacions o al resultat del procediment en 
aquells contractes que subscrigui la Corporació i que 
tinguin per objecte la compra, el desenvolupament, la 
producció o la coproducció de programes audiovisuals.

En aquesta línia d’aprofundiment de la seva indepen-
dència, es modifiquen els procediments per escollir els 
membres del Consell de Govern, que passarà a dir-se 
Consell Executiu, d’acord amb el nou plantejament 
que es fa de l’organisme. Els nous procediments com-
porten la creació d’un nou organisme que es dirà Co-
missió Avaluadora, que establirà els perfils necessaris 
en cada moment i n’escollirà les persones que més s’hi 
adeqüin. En la mateixa línia de reorganitazció, el Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació passarà 
a dir-se Consell Rector, ja què veurà ampliades les se-
ves funcions per tal d’esdevenir l’òrgan de deliberació, 
de representació social i de vigilància de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Finalment, el Capítol IV introdueix diverses modi-
ficacions en la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per 
la qual es regula la Publicitat Institucional. En aquest 
sentit, i en primer lloc, s’actualitza el règim de con-
tractació de la creació publicitària per ajustar-lo a l’ac-
tual normativa sobre contractes del sector públic. I en 
segon lloc, s’introdueixen modificacions als principis 
rectors, tant pel que fa al seu contingut com a la seva 
difusió, amb la idea, sobretot, de regular la publicitat 
institucional en la incentivació de la participació ciuta-
dana en processos electorals o de consulta, i de poten-
ciar els mitjans de comunicació de proximitat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya; de la Llei 18/2000, de 29 
de desembre, per la qual es regula la Publicitat Insti-
tucional; de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la Comunicació Audiovisual de Catalunya i de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat de garantir la 
independència dels mitjans públics de comunicació i 
afavorir la seva transparència en el funcionament dels 
mitjans públics de comunicació i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació a Catalunya.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 2. Modificació de l’article 1 de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra c) de l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

“c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals 
en què la iniciativa i la responsabilitat de l’enregistra-
ment, o bé la propietat o els drets d’explotació, corres-
ponen al prestador de serveis de comunicació audiovi-
sual que els difon de manera exclusiva o conjuntament 
amb d’altres prestadors de serveis de comunicació au-
diovisual. En tot cas, Aquesta difusió conjunta no es 
considera emissió en cadena, sempre que no sigui si-
multània.”

S’afegeix l’apartat c’) a l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

“c’) Contingut audiovisual: qualsevol producció que 
contingui imatges, àudio o teletext susceptible de ser 
emès i transmès, amb independència del mitjà a través 
del qual es difon.”

S’afegeix l’apartat g’) a l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

“g’) Telemèdia: aquell contingut audiovisual que es di-
fon per internet, xarxes socials o altres similars.”»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 2 bis. Modificació de l’article 2 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu

Els preceptes que estableix aquesta llei s’apliquen: 

a) Als mitjans de comunicació audiovisual de la Gene-
ralitat i dels ens locals de Catalunya.

b) Als prestadors de serveis de comunicació audiovi-
sual que utilitzen l’espectre radioelèctric a l’empara 
d’una llicència atorgada pel Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya d’acord amb aquesta llei.

c) Als prestadors de serveis de comunicació audiovi-
sual que tenen el domicili a Catalunya o bé hi exercei-
xen principalment llurs activitats.

d) Als operadors de xarxes i serveis de comunicació 
electrònica i als distribuïdors de serveis de comunica-
ció audiovisuals que es dirigeixen al públic de Catalu-
nya, pel que fa a les obligacions i les responsabilitats 
que determina aquesta llei.

e) Als subjectes no inclosos en les lletres a, b i c que 
difonen continguts específicament dirigits al públic de 

tot o part del territori de Catalunya, pel que fa al com-
pliment de les obligacions que estableixen els títols V 
i VI.

f) Als continguts audiovisuals no inclosos en les lle-
tres anteriors als quals tingui accés el públic de Ca-
talunya.”» 

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 2 ter. Modificació de l’article 9 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“Article 9. Protecció de la infància i la joventut

Els continguts audiovisuals estan limitats pel deure de 
protecció de la infància i la joventut d’acord amb la le-
gislació aplicable a aquesta matèria i amb el que esta-
bleix aquesta llei.

Aquests serveis també han de respectar els deures im-
posats en aquest àmbit per la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista.”»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 2 quater. Addició d’un nou apartat a l’article 
32.3 de la Lleu 22/2005, que resta redactat de la se-
güent manera.

g) El prestador de serveis garantirà, més enllà del com-
pliment del percentatge de producció pròpia, l’emissió 
d’un mínim d’un 25% del temps de continguts de proxi-
mitat. Entenent-se aquests com a temes propis del ter-
ritori pel qual té llicència d’emissió, tal i com queda 
recollit a l’article 1.» 

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 3. Modificació de l’article 37 de la Llei 
22/2005

S’afegeix un nou paràgraf 4 a l’article 37 de la Llei 
22/2005, amb el text següent:

“Els prestadors de serveis de televisió sota demanda 
han de reservar a l’emissió d’obres europees el 50% 
del seu catàleg. S’ha de garantir que, com a mínim, la 
meitat d’aquesta reserva sigui en català.

L’emissió del 50% d’aquesta reserva, repartida a parts 
iguals entre obres en català i obres europees, s’haurà 
d’efectuar en horari preferent, sent definit aquest com 
de 20:00 a 23:00 entre setmana i de 15:00 a 00:00, els 
caps de setmana i festius.”»
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8 Esmena núm. 8
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 4. Modificacions de l’article 55 de la Llei 
22/2005

Modificacions de l’article 55 de la Llei 22/2005

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

“1. La durada de la llicència per prestar serveis de co-
municació audiovisual és de deu anys”.

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 55 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

“2. La renovació de la llicència, un cop feta la petició, 
podrà ser automàtica, sempre que l’òrgan regulador 
no addueixi motius d’interés general i que no s’hagin 
incomplert en cap cas les condicions per les quals es 
va atorgar, ni existeixi cap expedient que ho posi en 
dubte”.

3. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 55 de la Llei 
22/2005 

4. Es dóna a l’apartat 4 el redactat següent: 

“4. La persona o persones interessades en una llicèn-
cia en els casos previstos en l’apartat 3 d’aquest article 
han de complir els mateixos requisits que es van tenir 
en compte per a l’obtenció de la llicència per part de 
l’adjudicatari o adjudicataris” 

5. S’afegeix un nou apartat 5, que resta redactat de la 
següent manera: 

“5. Les llicencies amb caràcter general són intransmis-
sibles i només podran ser transferides durant la seva 
vigència en casos excepcionals, degudament motivats 
pel CAC.”»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 4 bis. Modificació de l’article 77 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“Article 77. Instruments per a regular els continguts 
audiovisuals

La regulació dels continguts audiovisuals correspon a 
aquesta llei i a les altres que hi siguin aplicables. Sens 
perjudici d’això, l’aprovació de les instruccions que si-
guin necessàries per a desenvolupar i explicitar l’abast 
i el significat de l’ordenació legal correspon al Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya.”»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 4 ter. Modificació de l’article 80 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“En el marc de l’exercici legítim dels drets fonamen-
tals de llibertat d’expressió i d’informació, els contin-
guts audiovisuals se sotmeten als límits següents: 

a) Respectar la dignitat, com a tret essencial de la per-
sonalitat humana.

b) No incitar a l’odi per motius de raça, sexe, religió o 
nacionalitat.

c) Respectar el dret de tota persona a no ésser discri-
minada per raó de naixement, raça, sexe, religió, na-
cionalitat o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

d) Respectar els drets de les persones reconeguts per 
la Constitució espanyola, d’una manera particular els 
drets fonamentals a l’honor, a la intimitat i a la pròpia 
imatge.

e) No incitar al maltractament i a la crueltat envers els 
animals, ni a causar danys al medi ambient o als béns 
històrics, patrimonials i culturals.

f) Fer una separació clara entre informacions i opi-
nions, i respectar el principi de veracitat en la difusió 
de la informació. S’entén per informació veraç la que 
és el resultat d’una comprovació diligent dels fets.

g) Fer una separació clara entre publicitat i contingut 
editorial.

h) Respectar el deure de protecció de la infància i la 
joventut d’acord amb els termes que estableixen aques-
ta llei i la legislació aplicable en aquesta matèria.

i) Respectar els codis deontològics aprovats pels col-
legis professionals dels treballadors que presten ser-
veis als mitjans de comunicació.”»

11 Esmena núm. 11

De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 5. Modificació de l’article 81 de la Llei 
22/2005

Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 22/2005 
amb l’addició del text següent: 

“Així mateix, s’estableixen tres franges horàries con-
siderades de protecció reforçada: entre les 8 i les 9 
hores i entre les 17 i les 21 hores, en el cas de dies 
laborables, i entre les 8 i les 21 hores dissabtes, diu-
menges, festius i vacances escolars. Els continguts 
qualificats de recomanats per a més grans de 13 anys 
s’han d’emetre fora d’aquestes franges horàries, i al 
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llarg de l’emissió del programa que els inclou s’ha 
de mantenir l’indicatiu visual de la seva qualificació 
per edats.”»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 5 bis. Modificació de l’article 83 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“Article 83. Senyalització dels continguts audiovisuals

Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
de determinar, mitjançant instrucció, els mecanismes de 
senyalització visual i acústica dels continguts audiovi-
suals. Correspon a l’autoritat audiovisual de desenvolu-
par sistemes anàlegs amb relació als continguts difosos 
per mitjà dels nous serveis audiovisuals. El sistema de 
senyalització escollit ha de contribuir a garantir la uni-
formitat dels sistemes existents a l’Estat espanyol i al 
conjunt de la Unió Europea, a l’efecte de la tutela ade-
quada dels interessos dels ciutadans.”»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 5 ter. Es modifica l’apartat j) de l’article 111 
de la Llei 22/2005, que resta redactat de la següent 
manera: 

“j) Exercir les potestats d’inspecció, control i sanció 
en els aspectes tècnics de la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual, sense perjudici de les com-
petències de l’òrgan competent de la Generalitat que 
correspongui.”»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

«Article 5 quater. Modificacions de l’article 127 de la 
Llei 22/2005

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 127 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“2. Correspon a l’òrgan competent dins l’Adminis-
tració de la Generalitat, d’ofici o a instància del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, l’exercici d’activi-
tats d’inspecció dels aspectes tècnics de la prestació 
de serveis de comunicació audiovisual, en particular, 
pel que fa a les característiques i l’estat de les instal-
lacions i els equips emprats i a les condicions d’ús de 
l’espectre radioelèctric i, en tot cas, en els supòsits de 
prestació de serveis audiovisuals sense haver obtingut 
el títol habilitant a què fa referència l’article 37.2. Les 

dades obtingudes com a conseqüència de la realitza-
ció d’aquestes activitats d’inspecció han d’ésser trame-
ses al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè 
pugui exercir les potestats de sanció establertes per 
aquest títol, sens perjudici de les potestats sanciona-
dores que corresponen a l’òrgan competent de l’Admi-
nistració en matèria de comunicacions electròniques.”

2. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article127 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la següent manera: 

“3. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’òrgan com-
petent de l’Administració de la Generalitat s’han de 
facilitar, de forma recíproca, la informació que sigui 
requerida sobre les activitats d’inspecció que duguin a 
terme en el marc de les respectives competències.”»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

«Article 10. Modificació de l’article 132 de la Llei 
22/2005

1. Es modifica la lletra a) de l’article 132, que resta re-
dactada de la manera següent: 

“a) La prestació de serveis de comunicació audiovi-
sual en els termes establerts per aquesta llei sense 
disposar de la llicència corresponent o sense haver 
dut a terme la comunicació prèvia preceptiva, se-
gons que correspongui, i la col·laboració necessària 
per a la prestació d’aquests serveis. A l’efecte de la 
determinació del subjecte responsable de la comis-
sió d’aquesta infracció, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya o el Govern, segons que correspongui, ha 
d’identificar la persona física o jurídica a qui es pugui 
atorgar la condició de responsable editorial dels con-
tinguts que es difonen, i també les persones la inter-
venció de les quals és necessària o transcendent per a 
la dita prestació, sigui com a prestadores dels serveis 
de suport als serveis de difusió, sigui com a distri-
buïdores de serveis de comunicació  audiovisual, si-
gui com a propietàries dels immobles des dels quals 
s’efectuen les activitats de difusió il·legal. L’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat facili-
tarà, d’ofici o a instància del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya la informació que sigui requerida sobre 
les activitats d’inspecció que dugui a terme en el marc 
de les respectives competències, d’acord amb el que 
estableix l’apartat 3 de l’article 127.”

2. Es modifica la lletra c) de l’article 132, que resta re-
dactada de la manera següent: 

“c) L’incompliment dels deures imposats d’acord amb 
aquesta llei amb relació a la protecció de la infància 
i la joventut, tant per part dels prestadors de serveis 
de comunicació audiovisual com dels distribuïdors de 
serveis de comunicació audiovisual, per a la distribu-
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ció de programes de ràdio i televisió, llevat que la con-
ducta es tipifiqui com a greu d’acord amb la lletra b) de 
l’article 133 d’aquesta Llei.”»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

«Article 11. Modificació de l’article 133 de la Llei 
22/2005

1. Es modifica la lletra b) de l’article 133, que resta re-
dactada de la manera següent: 

“b) L’incompliment dels deures imposats d’acord amb 
aquesta llei amb relació a les condicions d’emissió de 
continguts qualificats de recomanats per a més grans 
de 13 anys.”

2. S’afegeixen les lletres m) i n) a l’article 133, que res-
ten redactades de la manera següent: 

“m) L’omissió del deure d’atendre els requeriments 
efectuats per l’òrgan competent de l’Administració de 
la Generalitat en exercici de les seves funcions.

n) L’omissió dels deures de senyalització que hagi esta-
blert el Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord 
amb aquesta llei.”»

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 12. Modificació de l’article 134 de la Llei 
22/2005 

S’afegeixen a l’article 134 de la Llei 22/2005 les lletres 
d), e) i f), que resten redactades de la manera següent: 

“d) L’omissió del deure d’atendre els requeriments efec-
tuats per l’òrgan competent de l’Administració de la 
Generalitat en exercici de les seves funcions.

e) L’omissió dels deures de senyalització que hagi esta-
blert el Consell de l’Audiovisual de Catalunya d’acord 
amb aquesta llei.

f) L’incompliment de la resta de deures i obligacions 
que estableix aquesta Llei que no estiguin tipificats 
com a infraccions greus o molt greus.”»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 13 bis. Modificacions de l’article 4 de la Llei 
2/2000: 

Article 4. Composició

1. Es dóna a l’apartat 2 el redactat següent: 

«Els membres del Consell són escollits d’entre perso-
nes de prestigi i experiència reconeguts i contrastats 
en el camp acadèmic o en el sector audiovisual, i que 
ofereixen garanties plenes d’independència.»

2. Es dóna a l’apartat 3 el redactat següent: 

«Els membres del Consell són elegits pel Parlament, a 
proposta, com a mínim, de dos grups parlamentaris, 
per una majoria de dos terços. Si en una primera vo-
tació no s’obté la majoria de dos terços, són elegits per 
majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de fer 
en la mateixa sessió.»

3. Es dóna a l’apartat 4 el redactat següent: 

«El president o presidenta del Consell és escollit pel 
Parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
sis membres que integren el Consell. Si en una primera 
votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és ele-
git per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha 
de fer en la mateixa sessió.»

19 Esmena núm. 19
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 15. Modificació de l’article 6 de la Llei 
2/2000, que resta redactat de la manera següent: 

“Article 6. Estatut personal dels membres del Consell

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya actuen amb plena independència i neutrali-
tat, i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació 
en l’exercici de llurs funcions i tenen la condició d’alts 
càrrecs de relleu institucional especial.

2. Els membres del Consell no han d’utilitzar aquesta 
condició ni fer ús de la informació de què disposin en 
l’exercici del seu càrrec en benefici propi o de tercers. 
En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’intervenir en els 
acords o decisions en els quals pugui existir un con-
flicte d’interessos.

3. La durada del mandat dels membres del Consell és 
de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any 
s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels con-
sellers.

4. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un 
conseller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per 
a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 4.3. Els consellers que ocupin una vacant quan 
s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden op-
tar, excepcionalment i per una única vegada, a la reno-
vació del mandat.

5. Els membres del Consell exerceixen les seves fun-
cions en règim de dedicació exclusiva, amb caràcter 
remunerat, o de dedicació parcial, amb caràcter gra-
tuït sense perjudici de les dietes que corresponguin. 
El Consell estableix, per acord dels seus membres, el 
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règim de dedicació que correspongui a cadascun dels 
consellers i conselleres.

6. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva estan subjec-
tes al mateix règim d’incompatibilitats i conflicte d’in-
teressos establert per a la persona titular de la presi-
dència del Consell.

7. La condició de membre del Consell en règim de de-
dicació parcial és incompatible amb el desenvolupa-
ment de càrrecs públics o de designació política.

8. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial no poden tenir, 
individualment o juntament amb llurs cònjuges, convi-
vents, d’acord amb la normativa d’unions estables de 
parella, o altres familiars fins a segon grau de consan-
guinitat o afinitat, la titularitat de participacions que 
representin un percentatge igual o superior al 10% del 
capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audio-
visual, del cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, 
d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet. No 
poden exercir el càrrec d’administrador en cap empresa 
dels àmbits esmentats, ni ocupar-hi cap lloc de treball 
que exerciti poders inherents a la titularitat de l’empre-
sa i relatius als seus objectius generals, ni tampoc per-
tànyer als òrgans de govern d’entitats sense ànim de lu-
cre del sector de la comunicació.

9. Si una persona membre del Consell en règim de de-
dicació parcial es troba en algun dels supòsits d’incom-
patibilitat o conflicte d’interessos previstos per aquest 
article, disposa de dos mesos per adequar la seva situ-
ació.

10. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial han de comuni-
car a la persona titular de la presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells com 
llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la normativa 
d’unions estables de parella– o altres familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, tinguin en el 
capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’internet, així com els càrrecs o funcions 
que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de primer 
o de segon grau que no formen part de la unitat famili-
ar, serà necessari el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

Aquesta comunicació i la documentació que s’hi adjun-
ti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre propi 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures 
pertinents per salvaguardar els interessos generals que 
té encomanats quan li sigui comunicat per part d’algun 
membre del consell una situació de conflicte d’interes-

sos o bé quan en tingui coneixement d’ofici. Aques-
tes mesures, que poden comportar la proposta de ces-
sament en la condició de membre del Consell, s’han 
d’adoptar a través del procediment que estableixi el 
Consell, que ha de ser públic, àgil i transparent i pre-
veure, en tot cas, l’audiència prèvia de la persona inte-
ressada.”»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 bis. Modificació de l’article 10 de la Llei 
2/2000

1. S’afegeix un nou apartat s), que resta redactat de la 
següent manera: 

«s) Crear i convocar la Comissió Avaluadora quan 
calgui renovar la composició del Consell Executiu de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 ter. Creació de l’article 10 bis de la Llei 
2/2000, que resta redactat de la següent manera: 

«Article 10 bis. Composició de la Comissió Avaluado-
ra i elecció dels membres que l’integren

1. La Comissió Avaluadora és integrada per el presi-
dent del CAC i tres membres més, que han de ser per-
sones de prestigi acadèmic o professional reconegut. 
Un membre haurà de ser un expert en recursos humans 
i selecció de personal, un altre haurà de ser el degà 
d’una de les facultats de l’àmbit de l’audiovisual de 
Catalunya i el darrer haurà de ser un professional del 
sector audiovisual de llarga trajectòria i prestigi reco-
negut.

2. Els membres de la Comissió Avaluadora són elegits 
pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per majoria 
absoluta.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 quater. Creació de l’article 10 ter de la Llei 
2/2000, que resta redactat de la següent manera: 

«Article 10 ter. Funcions de la Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora té les funcions següents: 

1. Obrir un concurs públic quan el Consell de l’Audi-
ovisual li ho demani, tal i com estableix l’article 10 s, 
per escollir els membres que pertoqui del Consell Exe-
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cutiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

2. Establir els perfils, que creguin oportuns en cada 
situació, que hauran de complir els candidats que es 
presentin per ocupar les vacants del Consell Executiu 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Per establir els perfils mantindran un diàleg fluid amb 
els presidents del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya i del Consell Rector de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, així com amb el director gene-
ral del Consell Executiu de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals per tal de tenir en compte les 
necessitats que creguin oportunes. En cas que perto-
qui renovar el director general del Consell Executiu, 
es parlarà també amb la resta de membres del Consell.

3. Avaluar els candidats i projectes que es presentin 
per ocupar els perfils establerts, i escollir-ne els més 
adequats per a proposar-los al Parlament de Catalu-
nya per a que els voti en bloc amb una majoria de dos 
terços.» 

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 quinquies. Modificació de l’article 7 de la 
Llei 11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

«Article 7. Composició del Consell Executiu i elecció 
dels membres que l’integren i del director general

1. El Consell Executiu és integrat per cinc membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants, i els directors dels mitjans públics, que en se-
ran membres amb veu i sense vot.

2. Els membres del Consell Executiu són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a través de la 
Comissió Avaluadora, els proposi i en verifiqui la ido-
neïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència 
professional i adequació als perfils establerts. A aquest 
efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit 
funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, 
en entitats públiques o privades, així com l’experiència 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. En les renovacions de més d’un membre, 
alhora, el Parlament votarà en bloc tots els candidats 
proposats per la Comissió Avaluadora. Si la propos-
ta no és acceptada, la Comissió Avaluadora haurà de 
tornar a iniciar el procés.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior 
al de les vacants existents. El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun dels 

candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar 
el càrrec, i ha de trametre els dits informes al Parlament, 
abans de la compareixença i l’examen públic dels candi-
dats davant la comissió que correspongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
director general del Consell Executiu d’entre els sis 
membres que l’integren. Si en una primera votació no 
s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o pre-
sidenta del Consell de Govern és elegit per majoria ab-
soluta en una segona votació, que s’ha de fer en la ma-
teixa sessió.

5. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el membre 
substitut és elegit pel Parlament, per majoria de dos 
terços, seguint el mateix procediment que estableix 
l’article present. Si en una primera votació no s’obtin-
gués aquesta majoria, el membre substitut és elegit per 
majoria absoluta en una segona votació a realitzar en la 
mateixa sessió.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o 
presidenta del Consell de Govern, el nou president o 
presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els dot-
ze membres (això està antiquat), per una majoria de dos 
terços. Si en una primera votació no s’obtingués aques-
ta majoria, el president o presidenta és elegit per ma-
joria absoluta en una segona votació a realitzar en la 
mateixa sessió.

6. El Consell Executiu pot dotar-se d’un adjunt a la Di-
recció General, que pot exercir les funcions delegades 
que el director general consideri pertinents.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 sexies. Modificació de l’article 9 de la Llei 
11/2007: 

1. Es modifica l’apartat 1, que resta redactat de la se-
güent manera: 

«1. El mandat dels membres del Consell Executiu té 
una durada de cinc anys. Els dits membres no poden 
renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec 
dins els sis mesos anteriors al finiment del mandat, 
excepte el director general, que no el pot renovar en 
cap cas.»

2. Es modifica l’apartat 2, que resta redactat de la se-
güent manera: 

«2. Cada trenta mesos s’ha de renovar la meitat dels 
membres del Consell Executiu. La votació al Parla-
ment s’haurà de dur a terme en bloc de tots els candi-
dats proposats per la Comissió Avaluadora. En cas que 
no s’obtinguin dos terços a la votació, la Comissió Ava-
luadora haurà de tornar a iniciar el procés. El director 
general s’ha de renovar cada cinc anys, coincidint amb 
el finiment del mandat.» 



24 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 416

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 14

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 septies. Modificació de l’article 11 de la Llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

«Article 11. Competències del Consell Executiu

El Consell Executiu té les funcions següents: 

a) Establir les directrius bàsiques de l’organització i 
l’actuació empresarial de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en 
el cas que s’hagin creat.

b) Proposar al Govern de la Generalitat, si s’escau, la 
creació de noves empreses filials, la dissolució i la li-
quidació d’empreses filials existents i la inversió o de-
sinversió en altres societats mercantils.

c) [derogada]11

d) Nomenar i separar, a proposta del director general, 
el personal directiu de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en el 
cas que s’hagin creat.

e) Establir els mecanismes de participació en l’elabo-
ració del contracte programa, que han d’incloure un 
informe preceptiu dels representants dels treballadors 
i del Consell Rector.

f) Aprovar la proposta de contracte programa i vet-
llar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Par-
lament.

g) Establir les directrius pertinents perquè la progra-
mació compleixi la missió de servei públic que té en-
comanada, d’acord amb el contracte programa.

h) Elaborar el pla d’activitats de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actua-
ció de les seves empreses filials, en el cas que s’hagin 
creat.

i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupa-
ment de les activitats de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en 
el cas que s’hagin creat.

j) Establir les plantilles i l’organigrama de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials, en el cas que s’hagin creat, atenent 
criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

k) Establir el règim de retribucions del personal de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials, en el cas que s’hagin creat.

l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
comptes i els avantprojectes de pressupost de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i, en el cas 
que s’hagin creat, de les seves empreses filials.

m) Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals prèviament a l’auto-
rització dels òrgans competents de la Generalitat.

n) Requerir al director general, en qualsevol moment, 
informació sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.

o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat en 
els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
criteris de programació dels mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

q) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, 
d’acord amb la regulació vigent i el contracte programa.

r) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflic-
tes que es plantegin amb relació al dret de rectificació.

s) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de 
béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modi-
ficar i extingir tota classe de drets personals i reals, 
d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

t) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els 
límits establerts per la llei; fer qualsevol operació so-
bre accions, obligacions o altres títols valors, i fer ac-
tes dels quals resulti la participació en altres societats, 
amb la concurrència a la seva constitució o bé amb la 
subscripció d’accions en augments de capital o altres 
emissions de títols valors.

u) Autoritzar l’atorgament de tota classe d’actes, con-
tractes o negocis jurídics, amb els pactes, les clàusules 
i les condicions que consideri pertinent, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent.

v) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels serveis 
que requereixin una contraprestació econòmica dels 
usuaris.

w) Redactar els informes que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals hagi d’elevar al Parlament, al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, si escau, al Go-
vern de la Generalitat.

x) Participar amb la resta de membres del Consell, per 
delegació del director general, en funcions de direcció, 
gestió i administració.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 17 octies. Modificació de l’article 13 de la Llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

«Article 13. Funcions del director general del Consell 
Executiu

El director general del Consell Executiu té les funci-
ons següents: 
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a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals en tota mena d’actes públics davant el Parla-
ment, el Govern de la Generalitat i les institucions re-
presentatives, i representar el Consell de Govern.

b) Efectuar la representació ordinària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a comparèixer 
en judicis i en tota mena d’actuacions.

c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que 
li formuli la comissió parlamentària de control de l’ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

d) Exercir la direcció executiva ordinària de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i vetllar per-
què s’executin les decisions que pren el Consell Exe-
cutiu.

e) Requerir al Consell Rector els informes preceptius i 
els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

f) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordi-
nàries i extraordinàries del Consell Executiu.

g) Presidir les sessions del Consell Executiu, orde-
nar-ne els debats, suspendre’ls per causes justificades i 
aixecar-ne les sessions.

h) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions 
que donin com a resultat un empat, amb la finalitat de 
fer possible l’adopció d’acords.

i) Coordinar els treballs de les comissions i les ponèn-
cies.

j) Complir i fer complir les disposicions que regulen 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
acords adoptats pel Consell Executiu en l’àmbit de les 
seves competències.

k) Elaborar, tenint en compte les directrius del Con-
sell Rector, i conjuntament amb els altres membres del 
Consell Executiu, la proposta del contracte programa, 
observant el compliment dels convenis col·lectius de 
les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la participació dels representants dels 
treballadors per mitjà d’un informe previ.

l) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Go-
vern el pla d’activitats de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, els plans d’actuació de les seves 
empreses filials i la memòria anual.

m) Nomenar i separar el personal directiu, amb crite-
ris de professionalitat, després que hagin estat desig-
nats per acord del Consell Executiu.

n) Garantir que la programació s’ajusti a les directrius 
aprovades pel Consell Executiu.

o) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els or-
ganigrames de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i les seves empreses filials, i el règim de re-
tribucions del personal.

p) Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els ser-
veis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials, i dictar les dispo-
sicions i les instruccions relatives al funcionament i a 
l’organització interna, sens perjudici de les competèn-
cies del Consell Executiu.

q) Actuar com a òrgan de contractació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials, en el cas que s’hagin creat, sens perju-
dici, si escau, de l’autorització preceptiva del Govern.

r) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials, en el cas que s’hagin creat, sens perju-
dici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i 
de la facultat de delegació.

s) Complir el que disposa la Llei orgànica del dret de 
rectificació, amb relació als escrits de rectificació.

t) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell Exe-
cutiu, tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics 
d’acord amb la normativa vigent.

u) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui 
expressament el Consell Executiu.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 21 bis. Modificació de l’article 16 de la Llei 
11/2007. Que resta redactat de la següent manera: 

«Article 16. El Consell Rector

1. El Consell Rector és l’òrgan de deliberació, de re-
presentació social i de vigilància de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals en matèria de progra-
mació i de continguts. El Consell Rector estableix al 
Consell Executiu la definició i l’avaluació de les polí-
tiques i les línies estratègiques dels diversos mitjans i 
serveis de la Corporació.

2. El Consell Rector és integrat per setze membres, ele-
gits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, 
els quals han de representar la pluralitat de la societat 
i del territori català, i els diferents actors del sector au-
diovisual. A més, hi ha d’haver representats els treballa-
dors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als. Els membres del Consell Rector han d’ésser elegits 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços, 
a proposta de cadascun dels sectors representats.

3. El Consell Rector ha d’escollir entre els seus mem-
bres, i per majoria absoluta, un president o presidenta 
del Consell, que té les funcions següents: 

a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals en tota mena d’actes públics davant el Par-
lament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives.
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b) Convocar el Consell Rector, a instància pròpia o del 
Consell Executiu, fixar l’ordre del dia, i presidir i orde-
nar les sessions del Ple i vetllar perquè s’executin les 
decisions que pren.

c) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions que 
donin com a resultat un empat, amb la finalitat de fer 
possible l’adopció d’acords.

4. El mandat dels membres del Consell Rector s’ha de 
renovar cada cinc anys.

5. El Consell Rector es reuneix quan és convocat 
d’acord amb l’article 3.b o, almenys, cada tres mesos, i 
també quan s’ha de pronunciar preceptivament.

6. La condició de membre del Consell Rector no exi-
geix dedicació exclusiva, tot i que pot comportar el 
dret a dedicació parcial o a rebre dietes.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 21 ter. Modificació de l’article 17 de la Llei 
11/2007. Que resta redactat de la següent manera: 

«Article 17. Funcions del Consell Rector

1. El Consell Rector, com a òrgan de representació so-
cial i de vigilància de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, té les funcions següents: 

a) Definir i avaluar les polítiques i les estratègies dels 
diversos mitjans al servei de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

b) Vetllar pel compliment de la missió de servei públic 
encomanada pel Parlament dels mitjans de comuni-
cació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

c) Assessorar el Consell Executiu en qüestions relacio-
nades amb tots els sectors d’interacció de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.

d) Aprovar el contracte programa, que defineix el marc 
d’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals d’acord amb el Parlament, i supervisar el 
seu desenvolupament al llarg de la durada del mateix.

e) Estudiar les demandes dels diferents sectors que in-
teractuen amb la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i donar-los resposta a través de les línies es-
tratègiques d’actuació.

f) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

g) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, 
d’acord amb la regulació vigent i el contracte programa.

h) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els con-
flictes que es plantegin amb relació al dret de rectifi-
cació.

i) Donar el vistiplau sobre els informes que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals hagi d’elevar 
al Parlament, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i, si escau, al Govern de la Generalitat.

2. Per a exercir les funcions deliberatives i de supervi-
sió que li corresponen, el Consell Rector ha d’elaborar 
un reglament de funcionament intern.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
ha de garantir els recursos suficients perquè el Consell 
Rector pugui desenvolupar amb eficiència les funcions 
que li corresponen.

4. El Consell Rector ha de tenir una cura especial per-
què els continguts de la programació s’adeqüin al tí-
tol I de l’Estatut d’autonomia, relatiu als drets i deures 
dels ciutadans i els principis rectors.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou article

Article 21 quater. Modificació de l’article 34 de la Llei 
11/2007. Que resta redactat de la següent manera: 

«Article 34. Control parlamentari

1. La prestació del servei públic de comunicació au-
diovisual se sotmet completament al control del Par-
lament com a garantia de desgovernamentalització, 
sens perjudici de les competències que corresponen 
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya en aquesta 
matèria, i deixant a mans dels òrgans de governança 
i direcció de la pròpia CCMA la total responsabilitat 
executiva i estratègica des del punt de vista empre-
sarial

2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses fi-
lials, en el cas que s’hagin creat, se sotmeten al con-
trol de la comissió parlamentària corresponent, per 
mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i 
següents del Reglament del Parlament de Catalunya, 
sens perjudici del control directe sobre el president o 
presidenta de la Corporació com a màxim responsable 
de l’entitat.

3. Els òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals als quals el Parlament requereixi una 
resposta o una informació no es poden negar a faci-
litar-la-hi, sempre que sigui d’interès i estigui rela-
cionada amb la funció de control que el Parlament 
exerceix sobre la Corporació. En el cas que facilitar 
la resposta o la informació requerida pugui resul-
tar perjudicial per als interessos de la Corporació, 
aquest requeriment s’ha de substituir per una com-
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pareixença en la Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

4. Es realitzaran un mínim d’una sessió monogràfica 
anual de la Comissió de Control en la qual el Consell 
Rector presentarà les línies estratègiques de l’empre-
sa, i una altra sessió monogràfica en la qual el Con-
sell Rector i el Consell Executiu presentaran conjunta-
ment el pressupost.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Article 23 bis. Modificació de l’article 6 de la Llei 
18/2000

Es modifica l’apartat 4 l’article 6 de la Llei18/2000, 
que resta redactat de la següent manera: 

“4. La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institu-
cional ha de comptar entre els seus membres amb re-
presentants de l’Administració de la Generalitat, de les 
entitats municipalistes de Catalunya i dels sectors aca-
dèmics i professionals relacionats amb l’activitat que 
regula aquesta Llei, així com de les associacions pro-
fessionals del sector.”»

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 24. Modificació de l’article 7 de la Llei 
18/2000

Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 7. Criteris de difusió de la publicitat institu-
cional 

1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió 
del mitjà corresponent, tenint en compte, en particu-
lar, l’espai de comunicació de proximitat.

2. En la difusió de campanyes institucionals s’ha de 
procurar l’accessibilitat completa a la informació i els 
continguts de la campanya.

3. En les campanyes adreçades només a un segment de 
la població cal tenir en compte de manera destacada, 
a més de la capacitat de difusió de cada mitjà, la seva 
adaptació al públic objectiu de l’acció publicitària.

4. La distribució de la inversió pública per a campa-
nyes institucionals ha de tenir en compte criteris d’au-
diència, així com criteris qualitatius dels mitjans de 
comunicació de proximitat en el sector de la comu-
nicació a Catalunya, la qual cosa es determinarà anu-
alment per la Comissió Assessora sobre la Publicitat 
Institucional a partir de la consulta prèvia a experts in-
dependents i de reconegut prestigi en el sector.”»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’una disposició addicional

Disposició addicional primera

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals passa a dir-se Consell Executiu 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
així com el president del Consell passarà a dir-se di-
rector general.

El Consell Assessor de Continguts i de Programes de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals passa 
a dir-se Consell Rector.

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Disposició derogatòria

Queda derogat l’article 56 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 82895)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
l’articulat del Projecte de llei pel qual es modifiquen 
diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sos-
tenibilitat del sector de la comunicació (tram. 200-
00017/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 2 del projecte de llei.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 3 del projecte de llei.
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 4 del projecte de llei.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 4 del projecte de llei.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 22 del projecte de llei.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 23 del projecte de llei.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 25 del projecte de llei.

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix la Disposició Derogatòria del projecte de 
llei.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
82912)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat del Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses 
lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucio-
nal per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del 
sector de la comunicació (tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 1 Objecte i finalitat

«Aquesta llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya; [...] dels mitjans públics de 
comunicació i la sostenibilitat del sector de la comuni-
cació a Catalunya, i millorar-ne les garanties de plura-
lisme i qualitat.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 2 modificació de l’article I de la Llei 22/2005

Es modifica la lletra c) de l’article 1 de la Llei 22/2005, 
que resta redactat de la manera següent: 

«c) Producció pròpia: tots els continguts audiovisuals 
en què la iniciativa i la responsabilitat de l’enregistra-
ment, o bé la propietat o els drets d’explotació, corres-
ponen al prestador de serveis de comunicació audiovi-
sual que els difon de manera exclusiva o conjuntament 
amb d’altres prestadors de serveis de comunicació au-
diovisual. En tot cas, aquesta difusió conjunta no es 
considera emissió en cadena sempre que no superi un 
25% de la programació»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 4, apartat 2. Modificacions de l’article 55 
de la llei 22/2005

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 55 de la Llei 
22/2005, que resta redactat de la manera següent: 

«2. Les successives renovacions de les llicències són 
automàtiques, i pel mateix termini estipulat inicialment 
per al seu gaudi, en els termes que determini la legisla-
ció bàsica estatal».

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 4, apartat 3 modificacions de l’article 55 de 
la llei 22/2005

«3. Excepcionalment, la renovació automàtica de la lli-
cència no tindrà lloc, i caldrà portar-ne a terme l’adjudi-
cació en règim de lliure concurrència en el supòsit que 
concorrin els requisits següents: 

a) Que l’espectre radioelèctric s’hagi exhaurit
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b) Que existeixi un tercer o tercers que pretengui la 
concessió de la llicència i ho hagi comunicat al Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya amb un termini d’ante-
lació d’almenys 24 mesos respecte de la data de venci-
ment de la llicència actualment vigent.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De l’article 4, apartat 4 modificacions de l’article 55 de 
la llei 22/2005

4. Es dóna a l’apartat 4 el redactat següent: 

«4. La persona o persones interessades en una llicència 
en els casos previstos en l’apartat 3 d’aquest article han 
de complir els mateixos requisits que es van tenir en 
compte per a l’obtenció de la llicència per part de l’ad-
judicatari o adjudicataris.» 

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís a l’article 5

Article 5. Modificació de l’article 81 de la Llei 22/2005

Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 22/2005 
amb l’addició del text següent: 

«Així mateix, s’estableixen tres franges horàries con-
siderades de protecció reforçada: entre les 8 i les 9 ho-
res i entre les 17 i les 20 hores, en el cas de dies la-
borables, i entre les 9 i les 12 hores i les 16 i les 20 h. 
dissabtes, diumenges i festius. Els continguts qualifi-
cats de recomanats per a més grans de 13 anys s’han 
d’emetre fora d’aquestes franges horàries, i al llarg de 
l’emissió del programa que els inclou s’ha de mante-
nir l’indicatiu visual de la seva qualificació per edats.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 5 bis

S’addiciona un apartat 6 a l’article 125 de la Llei 
22/2005

«6. Els fons patrimonials audiovisuals públics, en 
qualsevol suport, hauran de ser preservats pel corres-
ponent organisme públic dipositari o titular del ma-
teix, i no podran ser alienats ni subrogats a privats.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 13 bis

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 2/2000, 
que resta redactat de la següent manera: 

«Article 4. Composició

»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és inte-
grat per sis set membres: cinc sis consellers i un presi-
dent o presidenta.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 13 ter

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 4 de la Llei 
2/2000, que resta redactat de la següent manera: 

«3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, 
a proposta, com a mínim, de dos tres grups parlamen-
taris, per una majoria de dos terços. Si en una primera 
votació no s’obté la majoria de dos terços, són elegits 
per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha de 
fer en la mateixa sessió.

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
Parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
sis set membres que integren el Consell. Si en una pri-
mera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és 
elegit per majoria absoluta en una segona votació, que 
s’ha de fer en la mateixa sessió.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 14 modificació de l’article 5 de la llei 2/2000

De tot l’article.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 15 modificació de l’article 6 de la llei 2/2000

De tot l’article.



24 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 416

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 20

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 bis

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, 
que resta redactat de la següent manera: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats i retributiu (salaris i complements) 
dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. 
La condició de membre del Consell és, així mateix, in-
compatible amb la condició de membre del Parlament o 
del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció 
o designació polítiques, amb el desenvolupament d’acti-
vitats en les administracions públiques i amb l’exercici 
de funcions de direcció o executives en partits polítics, 
organitzacions sindicals o  empresarials.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 ter

S’addiciona un apartat 4 a l’article 6 de la Llei 2/2000

«4. Els membres del Consell ha de presentar una decla-
ració conforme no exerceixen activitats professionals, 
mercantils o industrials que puguin ésser causa d’incom-
patibilitat o conflicte d’interessos segons el que disposa 
aquest article, i així mateix, una declaració de béns pa-
trimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els 
drets i les obligacions de què son titulars. A aquestes de-
claracions han d’adjuntar còpia de la darrera declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques que 
han presentat a l’Administració tributària. Aquestes de-
claracions, juntament amb la documentació que es con-
sideri oportuna, s’han de presentar en el termini de tres 
mesos a comptar de la data de presa de possessió i nova-
ment en el termini de tres mesos a comptar de la da-
ta de cessament. Les declaracions i la documentació que 
s’hi adjunti, s’han d’inscriure i han de constar en el re-
gistre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 quarter

Es modifica l’article 7 de la Llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent manera: 

«Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell

Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya són nomenats de manera irrevocable i cessen úni-
cament per alguna de les causes següents: 

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, 
la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per 
a l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 quinquies

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la Llei 
2/2000 que resten redactats de la següent manera: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del 
consell i té les facultats de convocar i presidir les reu-
nions del ple del consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el ple del Consell ha d’ésser 
convocat si així ho sol·liciten un mínim de la meitat dels 
seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament 
s’ha de comptar amb la presència mínima de la meitat dels 
seus membres. Totes les decisions del consell s’han de pren-
dre en el ple, i es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres per a aprovar i modificar el 
Reglament orgànic i de funcionament del consell, per a 
aprovar l’avantprojecte de pressupost, per a qualsevol acord 
relatiu a l’àmbit de les concessions i les habilitacions per 
a operar, per a imposar sancions molt greus i per aprovar 
l’informe anual.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 sexies

S’addiciona un article 4bis al Capítol ii de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 

«4bis. Transparència

Totes les empreses de la ccma hauran de fer públic en 
un lloc visible i fàcilment accessible del seu web, i en do-
cuments en format obert, la següent informació: 

– El pressupost global de la CCMA i el pressupost 
amb detall d’ingressos i despeses i compte de resul-
tats de cada una de les empreses de la Corporació, 
així com els informes de fiscalització emesos per òr-
gans de control i d’intervenció i informes d’auditoria 
de comptes.

– Els sous dels càrrecs directius i alts càrrecs (consell 
de govern, càrrecs directius i consell assessor), així 
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com les dietes i indemnitzacions d’aquells que en per-
cebin de tots els mitjans de la CCMA.

– La informació de tots els contractes de més de 3.000 
euros de tots els mitjans de la CCMA.

– Els informes i estudis encarregats o d’elaboració 
pròpia, així com els convenis.»

17 Esmena núm. 17
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 septies

Es modifica l’article 7 al Capítol III de la Llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció 
dels membres que l’integren i del president o presidenta

1. El Consell de Govern és integrat per set membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants. 5 són elegits pel Parlament i 2 pels treballa-
dors i treballadores de la CCMA. Tots els consellers 
tindran dedicació exclusiva i la mateixa consideració 
i remuneració.

2. 5 dels 7 membres del Consell de Govern són elegits 
pel Parlament, per majoria de dos terços, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i 
en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes 
de competència professional. A aquest efecte, s’ha de 
valorar especialment que hagin exercit funcions d’ad-
ministració, d’alta direcció, de control o d’assessora-
ment, o funcions de responsabilitat similar, en entitats 
públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justi-
ficats de manera concreta en l’informe sobre els candi-
dats a què fa referència l’apartat 3.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de re-
collir les propostes dels candidats per a formar el con-
sell de govern i ha de regular el procediment públic 
de presentació i el procediment de selecció. Un cop 
feta la selecció, el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya ha d’elevar al Parlament una relació de les per-
sones considerades idònies, la qual ha de contenir un 
nombre de persones superior al nombre de membres 
que han d’ésser escollits. Aquesta relació s’ha de lliu-
rar abans de la compareixença i examen públic dels 
candidats davant la comissió que correspongui i ha 
d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun 
dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a 
ocupar el càrrec. Si es produeixen vacants en el con-
sell de govern han d’ésser cobertes seguint el mateix 
procediment.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
president o presidenta del Consell de Govern d’entre 
els 5 membres elegits per la cambra.

5. Els altres dos membres del Consell de Govern seran 
elegits per sufragi universal dels treballadors i treba-
lladores de les empreses de la CCMA en candidatu-
res individuals. Serà una responsabilitat incompatible 
amb altres càrrecs interns o de representació dels tre-
balladors. Hauran de retre comptes als professionals 
de la CCMA en reunions periòdiques i tindran garan-
ties equivalents a les dels membres dels comitès d’em-
presa quan deixen les seves funcions. Caldrà regla-
mentar dins la CCMA les garanties per a la votació 
així com posar-hi els mitjans per a fer-la possible.

6. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el mem-
bre substitut és elegit pel Parlament o pels treballadors 
de la CCMA, segons correspongui, seguint el mateix 
procediment que estableix l’article present i mantenint 
sempre la proporció de 5 membres elegits pel Parla-
ment i dos pels treballadors i treballadores de la Cor-
poració.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o pre-
sidenta del Consell de Govern, el nou president o presi-
denta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 5 membres 
elegits per la cambra, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresi-
dència, que pot exercir les funcions delegades que el 
president o presidenta consideri pertinents.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 15 octies

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, 
que resta redactat de la següent manera: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen condició 
i resten subjectes al règim retributiu (salari i comple-
ments) dels alts càrrecs de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 18 modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007

De supressió de tot l’article.

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 19 modificació de l’article 9 de la Llei 11/2007

De supressió de tot l’article.
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21 Esmena núm. 21

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 20 modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007

De supressió de tot l’article.

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 20 bis

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007 
que resta redactat de la manera següent.

«Article 10. Durada del mandat del President o Presi-
denta del Consell de Govern

2. El president o presidenta del consell de govern por 
ésser separat del càrrec pel Ple del parlament, per una 
majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres, amb 
la consideració prèvia de la comissió de control par-
lamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.»

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 21. Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007

De supressió de tot l’article.

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 bis.

Es modifiquen les lletres f) i k) de l’article 11 de la Llei 
11/2007, que resten redactades de la manera següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa, obser-
vant el compliment dels convenis col·lectius de les em-
preses de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, garantir la participació dels representats dels 
treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar per-
què s’adeqüi al mandat marc aprovat pel parlament.

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el 
règim de retribucions del personal de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empres 
filials i observar el caràcter públic de les retribucions 
del personal directiu i del personal exclòs dels conve-
nis de les empreses de la Corporació Catalana de mit-
jans Audiovisuals; així com del personal d’empreses 
externes que presten serveis a la Corporació.»

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 ter

S’addiciona una lletra y) a l’article 11 de la Llei 
11/2007, que resten redactades de la manera següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructu-
rals: un Pla de Participació, que fomenti la participa-
ció dels treballadors i treballadores en l’elaboració de 
l’estratègia empresarial i en l’organització dels proces-
sos productius, i un Pla de Funcions que defineixi les 
estructures internes adients.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 quater

Se suprimeix el final de l’apartat 2 de l’article 12 de la 
Llei 11/2007

«2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per 
majoria dels membres de dret, excepte en els supòsits 
de l’article 11.d, e, f, g, k i l, en els quals es requereix 
una majoria qualificada de dos terços. Si en una prime-
ra votació no s’assoleix aquesta majoria qualificada, cal 
fer una segona votació, una vegada han transcorregut 
vint-i-quatre hores. Si en aquesta segona votació tam-
poc no s’assoleix la majoria de dos terços, cal fer-ne una 
tercera, que pot ésser en la mateixa sessió, en la qual els 
acords es poden adoptar per majoria simple.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 quinquies

S’addiciona una lletra v) a l’article 13 de la Llei 11/2007

«v) vetllar per la comprovació que les empreses prove-
ïdores de la CCMA compleixen la legislació vigent pel 
que fa als drets laborals dels treballadors i treballado-
res i els codis deontològics professionals, i garantir el 
caràcter públic dels imports econòmics dels contractes 
d’aquestes empreses, especialment aquelles contracta-
des per assumir produccions externes i/o associades.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 sexties

Es modifica l’article 16 apartat 2 de la Llei 11/2007 
que resta redactat de la manera següent: 
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«2. El Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació és integrat per setze membres, elegits pel Par-
lament entre persones de prestigi reconegut, els quals 
han de representar la pluralitat de la societat catala-
na. Han d’haver-hi representats com a mínim; els sec-
tors professionals, els sectors educatius i les associaci-
ons cíviques, culturals i d’usuaris i els treballadors de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els 
membres del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per 
una majoria de dos terços. Els treballadors de la CC-
MA que formin part del Consell Assessor seran propo-
sats pels Comitès d’empresa de la CCMA.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 septies

Es modifica l’apartat 3.b) de l’article 16 de la Llei 
11/2007 que resta redactat de la següent manera: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia 
o del Consell de Govern o a petició dels membres del 
Consell Assessor, i presidir i ordenar les sessions del Ple 
i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 octies

Es modifica l’apartat 2. de l’article 17 de la Llei 
11/2007 que resta redactat de la següent manera: 

«2. Per a exercir les funcions consultives que li cor-
responen, el Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació ha d’elaborar un reglament de funcionament 
intern, el qual ha de regular el règim de les sessions i el 
procediment per a l’adopció d’acords.»

31 Esmena núm. 31

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 nonies

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 17 de la Llei 
11/2007 

«5. Per a exercir les funcions consultives que li cor-
responen, el Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació té dret a percebre les dietes que decideixi el 
Consell de Govern de la CCMA.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 21 decies

Es modifica la lletra d) de l’article 21 de la Llei 11/2007 
que resta redactat de la següent manera: 

«d) Establir les quotes de producció exigides per la 
normativa europea, l’estatal i la catalana, així com 
pels acords de producció interna recollits en els con-
venis col·lectius de les empreses de la CCMA, que ha 
de complir cada mitjà, i també els criteris de selecció. 
Aquests criteris tindran en compte que les empreses se-
leccionades compleixin la legislació vigent pel que fa 
als drets laborals dels treballadors i treballadores i els 
codis deontològics professionals.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’addiciona un incís al final de l’article

«Article 23. Modificació de l’article 5 de la Llei 
18/2000

Es modifica l’article 5 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

Els contractes de creació publicitària s’han d’adjudicar 
d’acord amb els principis d’igualtat i transparència re-
collits en la normativa sobre contractes del sector públic.

“Com a criteri de puntuació, a l’hora d’adjudicar 
aquests contractes, es valorarà que aquell mitjà de co-
municació, faci públic, en un lloc visible i de fàcil ac-
cés, en el seu web, la següent informació: 

– Nom del mitjà i dades de contacte

– Documents constitutius del mitjà

– Títol habilitant i condicions relacionades

– Persones físiques o jurídiques participants d’aquell 
mitjà amb un 5% o més de les accions.

– Nom i dades de contacte dels propietaris directes 
amb un 5% o més de les accions

– Ciutadania i estatus de residència dels individus amb 
un 5% o més de les accions.

– País de domicili de les empreses amb un 5% o més 
de les accions

– Identitat dels beneficiaris quan les accions es gestio-
nen en nom d’un altre (com ara a la borsa o en silent 
ownership)

– Comptes financers i informes d’auditoria amb detall 
suficient per identificar les diferents fonts de finança-
ment.
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– Els detalls dels pesos relatius de vot sempre que 
aquestes no es distribueixen per igual entre els accio-
nistes, i actes de les reunions generals anuals, incloent 
els registres de votació.

– Organigrama dels diferents mitjans de comunicació, 
amb els noms i cognoms i CV dels directius.

També s’exigirà que els mitjans adjudicataris complei-
xin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels 
treballadors i treballadores i els codis deontològics 
professionals.”»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou article 23 bis

Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 18/2000 
que resta redactat d’aquesta manera: 

«4. La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institu-
cional ha de comptar entre els seus membres amb re-
presentants de l’Administració de la Generalitat, de les 
entitats municipalistes de Catalunya i dels sectors aca-
dèmics i professionals relacionats amb l’activitat que 
regula aquesta Llei, incloent professionals dels mitjans 
de proximitat.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Article 24. Modificació de l’article 7 de la llei 18/2000

Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 7. Criteris de difusió de la publicitat institu-
cional 

“1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió i 
impacte del mitjà corresponent, tenint en compte, en 
particular, l’espai de comunicació de proximitat, tant 
la proximitat territorial com la temàtica.”

2. En la difusió de campanyes institucionals s’ha de 
procurar l’accessibilitat completa a la informació i els 
continguts de la campanya.

3. En les campanyes adreçades només a un segment de 
la població cal tenir en compte de manera destacada, 
a més de la capacitat de difusió de cada mitjà, la seva 
adaptació al públic objectiu de l’acció publicitària.

“4. La distribució de la inversió pública per a campa-
nyes institucionals ha de tenir en compte el pes que 
tinguin els mitjans de comunicació de proximitat ter-
ritorial i temàtic en el sector de la comunicació a Ca-
talunya, la qual cosa es determinarà anualment per la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional a 

partir de la consulta prèvia a experts independents i de 
reconegut prestigi en el sector.”»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Disposició transitòria tercera

«En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per 
via reglamentària, les condicions en les quals es po-
den prestar serveis de comunicació audiovisual sense 
ànim de lucre, i més concretament, el règim aplicable 
a les llicències i a la comunicació prèvia, donant com-
pliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Ca-
talunya, de reserva d’un espai públic de comunicació 
per als serveis de comunicació per part d’entitats sense 
ànim de lucre, amb «criteris que garanteixin la igual-
tat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es 
determini per reglament.» 

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Disposició transitòria quarta

En el termini de 6 mesos el Govern promourà els can-
vis reglamentaris pertinents per a regular que per a ac-
cedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunica-
ció haurà d’acreditar que compleix la legislació vigent 
pel que fa als drets laborals dels treballadors i treba-
lladores i els codis deontològics professionals.

Així mateix el govern farà públiques les subvencions 
que destina als diferents mitjans de comunicació pri-
vats, especificant la quantia total i desagregada, així 
com la raó o motiu de la despesa realitzada.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82927)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
(tram. 200-00017/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 24

«Article 24. Modificació de l’article 7 de la Llei 
18/2000

Es modifica l’article 7 de la Llei 18/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 7. Criteris de difusió de la publicitat institu-
cional 

1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió 
del mitjà corresponent, tenint en compte, en particular, 
l’espai de comunicació de proximitat i el percentatge 
de penetració que te cada operador i la resta de variables 
que acompanyen qualsevol planificació d’una campa-
nya publicitària.

2. En la difusió de campanyes institucionals s’ha de 
procurar l’accessibilitat completa a la informació i els 
continguts de la campanya.

3. En les campanyes adreçades només a un segment de 
la població cal tenir en compte de manera destacada, 
a més de la capacitat de difusió de cada mitjà, la seva 
adaptació al públic objectiu de l’acció publicitària.

4. La distribució de la inversió pública per a campa-
nyes institucionals ha de tenir en compte el pes que 
tinguin els mitjans de comunicació de proximitat en 
el sector de la comunicació a Catalunya, la qual cosa 
es determinarà anualment per la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional a partir de la consulta 
prèvia a experts independents i de reconegut prestigi 
en el sector.”»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou article 13 bis

«Article 13 bis. Addicció d’una Disposició Addicional 
a la Llei 22/2005: 

“Disposició addicional. Per imperatiu dels principis 
de simplificació administrativa i menor restrictivitat, 
i tenint en compte el caràcter estatutari del CAC, es 
portaran a terme actuacions tendents a disminuir la 
càrrega administrativa sobre el sector de radiodifusió 
privada i, conseqüentment, no requeriran la remissió 
de documentació i dades que ja obrin en poder de les 
administracions actuants.”»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 82931)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei pel 
qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovi-
sual i de publicitat institucional per a afavorir la trans-
parència i la sostenibilitat del sector de la comunicació 
(tram. 200-00017/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 3

De tot l’article,

«Article 3. Modificació de l’article 37 de la Llei 22/2005

S’afegeix un nou paràgraf 4 a l’article 37 de la Llei 
22/2005, amb el text següent

“Els prestadors de serveis de televisió sota demanda 
han de reservar a l’emissió d’obres europees el 30% del 
seu catàleg. S’ha de garantir que, com a mínim, la mei-
tat d’aquesta reserva sigui en català”.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4

D’un nou apartat 5,

«5. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 55 de la Llei 
22/2005, amb el text següent: 

“El concurs per a l’adjudicació de la llicència en rè-
gim de concurrència haurà de resoldre’s en el termini 
màxim de sis mesos, i en les bases de la convocatòria 
s’haurà d’incloure l’experiència dels concurrents, la 
seva solvència i els mitjans amb els que compta per a 
l’explotació de la llicència, com criteris que es tindran 
en compte en l’adjudicació”.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5

«[...] de la seva qualificació per edats.»

»Serà d’aplicació la franja de protecció horària de dis-
sabtes i diumenges als següents dies: 1 i 6 de gener, Di-
vendres Sant, 1 de maig, 11 de setembre, 12 d’octubre, 
1 de novembre i 6, 8 i 25 de desembre.



24 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 416

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 26

»Els programes dedicats a jocs d’atzar i apostes, no-
més es podem emetre entre la 1 i les 5 de la matinada. 
Aquells amb continguts relacionats amb l’esoterisme i 
les para ciències, només es podran emetre entre les 22 
hores i les 7 del matí. En tot cas, els prestadors del ser-
vei de comunicació audiovisual tindran responsabili-
tats subsidiàries sobre els fraus que es puguin produir 
a través d’aquests programes.

»Queden exceptuats d’aquesta restricció horària els 
sortejos de les modalitats i producció de jocs amb fi-
nalitat pública.

»En horari de protecció al menor, els prestadors del 
servei de comunicació audiovisual no poden inserir 
comunicacions comercials que promoguin el culte 
al cos i el rebuig a l’autoimatge, com ara produ c  -
tes aprimadors, intervencions quirúrgiques o tracta-
ments d’estètica, que apel·lin al rebuig social per la 
con dició física, o l’èxit a causa de factors de pes o estè-
tica.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 6. Modificació de l’article 109.2 de la Llei 
22/2005

Es modifica la lletra d) de l’article 109.2 de la Llei 
22/2005, que queda redactat de la manera següent: 

“d) Les administracions de Catalunya, durant els pe-
ríodes electorals, únicament poden fer campanyes de 
caràcter institucional destinades a promoure la partici-
pació ciutadana i a informar els ciutadans sobre la data 
en què han de tenir lloc les eleccions, el referèndum o 
la consulta, el procediment per a votar i els requisits 
i els tràmits del vot per correu. Aquestes campanyes 
en cap cas no poden suggerir, directament o indirecta-
ment, opcions de vot.”»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 1

«1. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 
22/2005, que passa a ser l’apartat 2, amb el text se-
güent: 

“2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix 
també les activitats d’inspecció de les emissions no 
emparades per cap títol habilitant, per a la qual co-
sa pot comprovar, verificar, investigar i inspeccionar 
els fets, actes, elements, activitats, estimacions i demés 
circumstàncies relacionades amb la comissió dels pre-
sumptes il·lícits administratius en matèria de comuni-
cació audiovisual.

Per poder dur a terme aquesta funció inspectora, el de-
partament de la Generalitat competent en matèria de 

comunicació audiovisual posarà a disposició del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya del personal i els 
mitjans tècnics necessaris.”

2. L’apartat 2 [...].»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 4

«4. S’afegeix un nou apartat a l’article 128 de la Llei 
22/2005, que passa a ser l’apartat 5, amb el text se-
güent: 

“5. Les administracions públiques de Catalunya hau-
ran de facilitar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya la informació que sigui requerida sobre les acti-
vitats d’inspecció que dugui a terme en el marc de les 
seves competències.”»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 9. Modificació de l’article 130 de la Llei 
22/2005

S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 1 de l’article 
130 de la Llei 22/2005, amb el text següent: 

“Serà responsable de la infracció consistent en prestar 
serveis de comunicació audiovisual sense disposar de 
títol habilitant la persona física o jurídica en la qual 
concorrin totes les circumstàncies següents: 

a) Que participi en l’activitat infractora inferida a par-
tir de les actuacions de control o d’inspecció efectua-
des per l’òrgan competent.

b) Que la seva participació sigui necessària o trans-
cendent sense la qual els serveis de comunicació au-
diovisual il·legals no es podrien prestar en les mateixes 
condicions d’emissió.

c) Que per acció o omissió que impedeixi, en la rea-
lització de la funció inspectora, la identificació de qui 
exerceix la direcció editorial dels serveis en els quals 
participa, havent estat requerida a l’efecte.”»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 10

«[...] per a la distribució de programes de ràdio i tele-
visió, llevat el que disposa la lletra b) de l’article 133 
d’aquesta Llei».
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...]

5. Els membres del Consell exerceixen les seves funci-
ons en règim de dedicació parcial, amb caràcter gra-
tuït sense perjudici de les dietes que corresponguin.

6. Els membres [...].»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...]

6. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva estan subjec-
tes al mateix règim d’incompatibilitats i conflicte d’in-
teressos establert per a la persona titular de la presidèn-
cia del Consell.

7. La [...].»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...] del Consell.

7. La condició de membre del Consell en règim de de-
dicació parcial és incompatible amb el desenvolupa-
ment de càrrecs públics o de designació política.

8. Els membres [...].»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...] designació política.

8. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial no poden tenir, 
individualment o juntament amb llurs cònjuges, convi-
vents, d’acord amb la normativa d’unions estables de 
parella, o altres familiars fins a segon grau de consan-
guinitat o afinitat, la titularitat de participacions que 
representin un percentatge igual o superior al 10% del 
capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audio-
visual, del cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, 
d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet. No 
poden exercir el càrrec d’administrador en cap empre-
sa dels àmbits esmentats, ni ocupar-hi cap lloc de tre-
ball que exerciti poders inherents a la titularitat de l’em-
presa i relatius als seus objectius generals, ni tampoc 

pertànyer als òrgans de govern d’entitats sense ànim de 
lucre del sector de la comunicació.

9. Si una [...].»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...] de la comunicació.

9. Si una persona membre del Consell en règim de de-
dicació parcial es troba en algun dels supòsits d’in-
compatibilitat o conflicte d’interessos previstos per 
aquest article, disposa de tres mesos per adequar la se-
va situació.

10. Els membres [...].»

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15

«[...] la seva situació.

10. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial han de comuni-
car a la persona titular de la presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells com 
llurs cònjuges, convivents –d’acord amb la normativa 
d’unions estables de parella– o altres familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, tinguin en el 
capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomuni-
cacions o d’internet, així com els càrrecs o funcions 
que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de pri-
mer o de segon grau que no formen part de la unitat 
familiar, serà necessari el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

Aquesta comunicació i la documentació que s’hi ad-
junti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre 
propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures 
pertinents per salvaguardar els interessos generals 
que té encomanats quan li sigui comunicat per part 
d’algun membre del consell una situació de conflicte 
d’interessos o bé quan en tingui coneixement d’ofici. 
Aquestes mesures, que poden comportar la proposta 
de cessament en la condició de membre del Consell, 
s’han d’adoptar a través del procediment que establei-
xi el Consell, que ha de ser públic, àgil i transparent i 
preveure, en tot cas, l’audiència prèvia de la persona 
interessada.»



24 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 416

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 28

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 16. Modificació de l’article 3 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 3 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 3. Naturalesa

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és 
una entitat de dret públic amb personalitat jurídica prò-
pia i plena capacitat d’obrar, que actua amb plena auto-
nomia funcional, en els termes establerts per aquesta 
llei i per la Llei 22/2005.”»

16 Esmena núm. 16
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 17. Modificació de l’article 4 de la Llei 11/2007 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 11/2007, 
que resta redactat de la manera següent: 

“1. L’activitat de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals s’ha d’ajustar a les normes de dret privat, lle-
vat dels supòsits en què la llei determini l’aplicació del 
dret públic.”

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 
11/2007, amb l’addició [...].»

17 Esmena núm. 17
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19

«[...] conflicte d’interessos.

3. Els membres del Consell de Govern exerceixen les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva, amb 
caràcter remunerat, o de dedicació parcial, amb caràc-
ter gratuït sense perjudici de les dietes que correspon-
guin. El Consell de Govern estableix, per acord dels 
seus membres, el règim de dedicació que correspongui 
a cadascun dels consellers i conselleres.

4. Els membres [...].»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19

«[...] i conselleres.

4. Els membres del Consell de Govern que exerceixen 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva es-
tan subjectes al mateix règim d’incompatibilitats i con-
flicte d’interessos establert per a la persona titular de la 
presidència del Consell.

5. Els membres [...].»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19

«[...] del Consell.

5. Els membres del Consell de Govern que exercei-
xen les seves funcions en règim de dedicació  parcial 
no poden tenir, individualment o juntament amb 
llurs cònjuges, convivents, d’acord amb la norma-
tiva d’unions estables de parella, o altres familiars 
fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, la ti-
tularitat de participacions que representin un per-
centatge igual o superior al 10% del capital d’em-
preses de l’àmbit de la comunicació audiovisual, del 
cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’infor-
màtica, de telecomunicacions o d’internet. No po-
den tampoc exercir el càrrec d’administrador en cap 
empresa dels àmbits esmentats, ni ocupar-hi cap lloc 
de treball que exerciti poders inherents a la titula-
ritat de l’empresa i relatius als seus objectius ge-
nerals, ni tampoc pertànyer als òrgans de govern 
d’entitats sense ànim de lucre del sector de la comu-
nicació. La condició de membre del Consell de Go-
vern en règim de dedicació parcial és incompatible 
amb el desenvolupament de funcions directives i en 
general, la prestació de serveis amb caràcter labo-
ral o mercantil als òrgans de direcció i gestió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de 
llurs empreses filials.

Si un membre es troba en alguna de les incompatibi-
litats especificades per aquest apartat, disposa de tres 
mesos per a adequar la seva situació al que estableix 
aquesta Llei.

6. Els membres [...].»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 19

«[...] aquesta Llei.

6. Els membres del Consell de Govern que exerceixen 
les seves funcions en règim de dedicació parcial han de 
comunicar a la persona titular de la Presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells 
com llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la nor-
mativa d’unions estables de parella– o altres fami-
liars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 
tinguin en el capital d’empreses audiovisuals, de ci-
nema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informà-
tica, de telecomunicacions o d’internet, així com els 
càrrecs o funcions que hi exerceixen. Quan es tracti 
de familiars de primer o de segon grau que no for-
men part de la unitat familiar, serà necessari el seu 
consentiment.
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b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

La presidència del Consell de Govern adoptarà les 
mesures pertinents per salvaguardar els interessos ge-
nerals que té encomanats quan li sigui comunicat per 
part d’algun membre del consell una situació de con-
flicte d’interessos o bé quan en tingui coneixement 
d’ofici. Aquestes mesures, que poden comportar la 
proposta de cessament en la condició de membre del 
Consell de Govern, s’han d’adoptar a través del proce-
diment que s’estableixi a aquest efecte, que ha de ser 
públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’au-
diència prèvia de la persona interessada.»

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 20

«[...] de Govern

1. El mandat dels membres del Consell de Govern té 
una durada de sis anys. Els dits membres no poden 
renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec 
dins els dotze mesos anteriors al finiment del mandat, 
excepte el president o presidenta, que no el pot renovar 
en cap cas.

2. Cada tres anys [...].»

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 21. De tot l’article 

«Article 21. Modificació de l’article 11 de la Llei 
11/2007

Es dóna nova redacció a la lletra c) de l’article 11, amb 
el text següent

“c) Determinar el règim de dedicació al qual s’ha de 
subjectar cadascuna de les persones membres, segons 
el que disposa l’article 9.3 d’aquesta llei i tenint en 
compte les necessitats d’interès públic de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals”.»

23 Esmena núm. 23
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 22. Modificacions de l’article 4 de la Llei 
18/2000

1. Es modifica el títol de l’article 4 de la Llei 18/2000, 
que resta redactat de la manera següent: “Article 4. 
Principis rectors de les campanyes institucionals”.

2. Es modifica la redacció de l’apartat c) de l’article 4 
de la Llei 18/2000, que passa a ser la següent: “c) El 

respecte als valors democràtics i els drets fonamentals 
reconeguts per l’ordenament jurídic”.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24

«[...] publicitat institucional 

1. La inserció de la publicitat institucional s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’implantació social i de difusió 
del mitjà corresponent, tenint en compte, en particu-
lar, l’espai de comunicació de proximitat i el percen-
tatge de penetració que té cada operador.

2. En la difusió [...].»

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24

«[...] l’acció publicitària.

4. La distribució de la inversió pública per a campa-
nyes institucionals ha de tenir en compte el pes que 
tinguin els mitjans de comunicació de proximitat en 
el sector de la comunicació a Catalunya i la penetració 
de cada mitjà, amb l’objectiu que coincideixin la inver-
sió real amb la penetració social, la qual cosa es deter-
minarà anualment per la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional a partir de la consulta prèvia a 
experts independents i de reconegut prestigi en el sec-
tor i de la que formarà part, com a mínim, un represen-
tant de les organitzacions empresarials representatives 
de cada mitjà.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 24

«[...] de reconegut prestigi en el sector.

5. L’emissió de publicitat institucional en operadors de 
ràdios de titularitat pública s’ha de fer sense contra-
prestació econòmica.»

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 25. Modificació de l’article 8 de la Llei 18/2000

Es modifica el paràgraf 2 de l’article 8 de la Llei 
18/2000, que resta redactat de la manera següent: 

“2. El que disposa l’apartat 1 no és aplicable a les acti-
vitats publicitàries relacionades amb l’organització i el 
desenvolupament dels processos electorals o de consul-
ta i el foment de la participació ciutadana en ells, ni a 
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les activitats publicitàries imprescindibles per a la sal-
vaguarda de l’interès general per al desenvolupament 
correcte dels serveis públics.”»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la disposició derogatòria,

«Disposició derogatòria

1. Queda derogat l’article 56 de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya.

2. Quedat derogat l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 
18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la 
publicitat institucional.»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor a l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»

Esmenes al preàmbul del Projecte de Llei pel 
que es modifiquen diverses lleis en matèria 
audiovisual i de publicitat institucional per 
afavorir la transparència i al sostenibilitat 
del sector de la comunicació

30 Esmena núm. 30
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del paràgraf quart del preàmbul

«[...] de les dietes que els puguin correspondre. 
D’aquesta regla general s’exceptuen únicament aquells 
consellers o conselleres per als quals es determini 
l’aplicació del règim de dedicació i incompatibilitats es-
tablert per a la presidència, en funció de les necessitats 
d’interès públic de cadascuna de les esmentades institu-
cions, per acord de l’òrgan plenari respectiu. Al marge 
de la millora en la gestió, l’adopció [...].»

31 Esmena núm. 31

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del paràgraf catorzè del preàmbul

«[...] del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que 
afecta als articles que regulen l’estatut del president i 
dels membres del Consell, per tal d’establir una distin-
ció entre uns consellers en règim de dedicació exclusi-
va, amb el mateix règim de dedicació que el president 
i uns consellers i conselleres en règim de dedicació a 

temps parcial i no remunerat, sense perjudici de les di-
etes que corresponguin.

El Capítol III estableix [...].»

32 Esmena núm. 32
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del paràgraf quinzè del preàmbul

«[...], al seu règim de contractació i a l’estatut dels seus 
membres. Pel que fa a la naturalesa de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, se’n reforça la seva 
independència respecte del Govern en definir-se com a 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica i plena 
capacitat d’obrar, que actua amb plena autonomia fun-
cional. El règim de contractació es modifica amb la 
prohibició de les anomenades «clàusules de confiden-
cialitat» o altres mesures que tinguin per objecte res-
tringir o impedir la difusió de les dades relatives a la 
convocatòria de les licitacions o al resultat del proce-
diment en aquells contractes que subscrigui la Corpo-
ració i que tinguin per objecte la compra, el desenvo-
lupament, la producció o la coproducció de programes 
audiovisuals. I finalment, s’ha modificat l’estatut dels 
consellers i conselleres en el sentit de restringir el rè-
gim de dedicació exclusiva, que en l’actualitat s’aplica 
a tots els membres, a la persona titular de la presi-
dència.

Finalment [...].»

33 Esmena núm. 33
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del paràgraf setzè del preàmbul,

«[...] sobre contractes del sector públic. I en segon lloc, 
s’introdueixen modificacions als principis rectors, tant 
pel que fa al seu contingut com a la seva difusió, amb 
la idea, sobretot, de regular la publicitat institucional 
en la incentivació de la participació ciutadana en pro-
cessos electorals o de consulta, i de potenciar els mit-
jans de comunicació de proximitat.»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PP
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 82888; 82894; 82913; 82928; 82932 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Afers Institucionals, 21.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 82888)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 2 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 2/2000 

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2000, que resta re-
dactat de la següent manera: 

Article 4. Composició 

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat 
per sis membres, vuit dels quals són elegits pel Parla-
ment.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre perso-
nes de prestigi reconegut i contrastat i amb experièn-
cia professional en el sector audiovisual, i que oferei-
xen garanties plenes d’independència.

3. Els membres del consell són elegits pel Parlament, 
a proposta, com a mínim de tres grups parlamenta-
ris, per una majoria de dos terços. Si en una prime-
ra votació no s’obtingués aquesta majoria de dos ter-
ços, els membres són elegits per majoria absoluta en 
una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa 
sessió.

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 

sis membres que integren el consell. Si en una primera 
votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és ele-
git per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha 
de fer en la mateixa sessió”».

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Article 3.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Article 5.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Article 6.

«Article 6. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 5. Modificació de l’article 8 de la llei 2/2000

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la llei 
2/2000 que resten redactats de la següent manera: 

Article 8. Règim de funcionament

2. [...]

3. [...] per a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les 
llicències i comunicacions prèvies per a prestar serveis 
de comunicació audiovisual, inclosos els relatius a 
les autoritzacions d’arrendaments i de negocis jurídics 
de les mateixes, les habilitacions per a operar, per a 
imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe 
anual”».

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

«Article 7. Modificació de l’article 12 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 12 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12. Modificació de l’article 7 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 7 de la llei 11/2007 que resta re-
dactat de la següent manera: 

1. El Consell de Govern és integrat per sis membres 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants.
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2. Els membres del Consell de govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o assessorament, o fun-
cions de responsabilitat similar, en entitats públiques 
o privades.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya la llista dels candidats a formar part 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser su-
perior al de les vacants existents. El Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya ha d’emetre un informe sobre 
cadascun dels candidats relatiu a llur capacitat i ido-
neïtat per a ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits 
informes al parlament, abans de la compareixença i 
l’examen públic dels candidats davant la comissió que 
correspongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
president o presidenta del Consell de Govern entre els 
sis membres que l’integren”».

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82894)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Be-
nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació 
de diverses lleis en matèria audiovisual (tram. 202-
00037/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 1 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta Llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la fina-
litat de garantir la independència dels mitjans públics 
de comunicació i afavorir la seva transparència en el 
funcionament dels mitjans públics de comunicació i la 
sostenibilitat del sector de la comunicació a Catalu-
nya.”»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 2 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 2/2000 

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2000, que resta re-
dactat de la següent manera: 

Article 4. Composició 

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat 
per sis membres, vuit dels quals són elegits pel Parla-
ment.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre per-
sones de prestigi i experiència reconeguts i contrastats 
en el camp acadèmic o en el sector audiovisual, i que 
ofereixen garanties plenes d’independència.

3. Els membres del Consell són elegits pel Parlament, 
a proposta, com a mínim de dos grups parlamenta-
ris, per una majoria de dos terços. Si en una primera 
votació no s’obtingués aquesta majoria de dos ter-
ços, els membres són elegits per majoria absoluta 
en una segona votació, que s’ha de fer en la mateixa 
sessió.

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
Parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
sis que membres que integren el Consell. Si en una pri-
mera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és 
elegit per majoria absoluta en una segona votació, que 
s’ha de fer en la mateixa sessió.”»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 3 Modificació de l’article 3 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 3 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2000, que resta redac-
tat de la manera següent:
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Article 5. Durada del mandat dels membres

1.El càrrec de la presidència del consell s’ha de reno-
var cada sis anys. La durada del mandat de la resta de 
membres és de sis anys, i cada dos anys se n’ha de fer 
la renovació parcial d’un terç. En tot cas, cap dels mem-
bres del Consell no pot renovar el mandat.

2. En cas de vacant sobrevinguda abans de sis mesos de 
l’acabament del mandat, s’ha de nomenar el nou mem-
bre de conformitat amb el que estableix l’apartat 1, el 
mandat del qual fineix en la data en que hauria acabat 
el mandat del membre que substitueixi.”»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 4. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000, 
que resta redactat de la manera següent: 

“Article 6. Estatut personal dels membres del Consell

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya actuen amb plena independència i neutrali-
tat, i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació 
en l’exercici de llurs funcions i tenen la condició d’alts 
càrrecs de relleu instituci-onal especial.

2. Els membres del Consell no han d’utilitzar aquesta 
condició ni fer ús de la informació de què disposin en 
l’exercici del seu càrrec en benefici propi o de tercers. 
En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’intervenir en els 
acords o decisions en els quals pugui existir un conflic-
te d’interessos.

3. La durada del mandat dels membres del Consell és 
de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any 
s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels con-
sellers.

4. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un 
conseller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per 
a la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 4.3. Els consellers que ocupin una vacant quan 
s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden op-
tar, excepcionalment i per una única vegada, a la reno-
vació del mandat.

5. Els membres del Consell exerceixen les seves fun-
cions en règim de dedicació exclusiva, amb caràcter 
remunerat, o de dedicació parcial, amb caràcter gra-
tuït sense perjudici de les dietes que corresponguin. 
El Consell estableix, per acord dels seus membres, el 
règim de dedicació que correspongui a cadascun dels 
consellers i conselleres.

6. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva estan subjec-
tes al mateix règim d’incompatibilitats i conflicte d’in-
teressos establert per a la persona titular de la presi-
dència del Consell.

7. La condició de membre del Consell en règim de de-
dicació parcial és incompatible amb el desenvolupa-
ment de càrrecs públics o de designació política.

8. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial no poden te-
nir, individualment o juntament amb llurs cònjuges, 
convivents, d’acord amb la normativa d’unions esta-
bles de parella, o altres familiars fins a segon grau de 
consanguinitat o afinitat, la titularitat de participa-
cions que representin un percentatge igual o supe rior 
al 10% del capital d’empreses de l’àmbit de la comu-
nicació audiovisual, del cinema, de vídeo, de prem sa, 
de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o 
d’internet. No poden exercir el càrrec d’administra-
dor en cap empresa dels àmbits esmentats, ni ocu-
par-hi cap lloc de treball que exerciti poders inhe-
rents a la titularitat de l’empresa i relatius als seus 
objectius generals, ni tampoc pertànyer als òrgans de 
govern d’entitats sense ànim de lucre del sector de la 
comunicació.

9. Si una persona membre del Consell en règim de de-
dicació parcial es troba en algun dels supòsits d’incom-
patibilitat o conflicte d’interessos previstos per aquest 
article, disposa de dos mesos per adequar la seva situ-
ació.

10. Els membres del Consell que exerceixen les seves 
funcions en règim de dedicació parcial han de comuni-
car a la persona titular de la presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells com 
llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la normativa 
d’unions estables de parella– o altres familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, tinguin en el 
capital d’empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’internet, així com els càrrecs o funcions 
que hi exerceixen. Quan es tracti de familiars de primer 
o de segon grau que no formen part de la unitat famili-
ar, serà necessari el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

Aquesta comunicació i la documentació que s’hi adjun-
ti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre propi 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures 
pertinents per salvaguardar els interessos generals que 
té encomanats quan li sigui comunicat per part d’algun 
membre del consell una situació de conflicte d’interessos 
o bé quan en tingui coneixement d’ofici. Aquestes mesu-
res, que poden comportar la proposta de cessament en 
la condició de membre del Consell, s’han d’adoptar a tra-
vés del procediment que estableixi el Consell, que ha de 
ser públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’au-
diència prèvia de la persona interessada.”»
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 5 Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 4. Modificació de l’article 7 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 7 de la llei 2/2000 que resta redac-
tat de la següent manera: 

Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell

Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya són nomenats de manera irrevocable i cessen úni-
cament per alguna de les causes següents: 

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, 
la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.”»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 6 Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 5. Modificació de l’article 8 de la llei 2/2000

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la llei 
2/2000 que resten redactats de la següent manera: 

Article 8. Règim de funcionament

2. El president o presidenta té la representació legal del 
consell i té les facultats de convocar i presidir les reu-
nions del ple del consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el ple del Consell ha d’és-
ser convocat si així ho sol·liciten un mínim de la meitat 
dels seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament 
s’ha de comptar amb la presència mínima de la meitat 
dels seus membres. Totes les decisions del consell s’han 
de prendre en el ple, i es requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta dels seus membres per a aprovar i 
modificar el Reglament orgànic i de funcionament del 
consell, per a aprovar l’avantprojecte de pressupost, per 
a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les concessions i 
les habilitacions per a operar, per a imposar sancions 
molt greus i per aprovar l’informe anual.”»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 7. Modificació de l’article 12 de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 12 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12. Modificació de l’article 7 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 7 de la llei 11/2007 que resta re-
dactat de la següent manera: 

1. El Consell Executiu és integrat per cinc membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants, i els directors dels mitjans públics, que en se-
ran membres amb veu i sense vot.

2. Els membres del Consell Executiu són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a través de la 
Comissió Avaluadora, els proposi i en verifiqui la ido-
neïtat, d’acord amb criteris estrictes de competència 
professional i adequació als perfils establerts. A aquest 
efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit 
funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
assessorament, o funcions de responsabilitat similar, 
en entitats públiques o privades, així com l’experiència 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. En les renovacions de més d’un membre, 
alhora, el Parlament votarà en bloc tots els candidats 
proposats per la Comissió Avaluadora. Si la proposta 
no és acceptada, la Comissió Avaluadora haurà de tor-
nar a iniciar el procés.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior 
al de les vacants existents. El Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun 
dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a 
ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits informes al 
parlament, abans de la compareixença i l’examen 
públic dels candidats davant la comissió que corres-
pongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
director general del Consell Executiu entre els cinc 
membres que l’integren.

5. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el membre 
substitut és elegit pel Parlament, per majoria de dos 
terços, seguint el mateix procediment que estableix 
l’article present.

6. El Consell Executiu pot dotar-se d’un adjunt a la Di-
recció General, que pot exercir les funcions delegades 
que el president o presidenta consideri pertinents.”»
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 8. Addició de l’article 12 bis a la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

S’addiciona l’article 12 bis a la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12 bis. Que modifica l’article 8 apartat 2 de la 
llei 11/2007 que resta redactat de següent manera: 

Article 8. Estatut personal dels membres del Consell 
de Govern

2. Els membres del Consell de Govern tenen condició 
i resten subjectes al règim retributiu (salari i comple-
ments) dels alts càrrecs de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.”»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 9. Modificació de l’article 13 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 13 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 13. Modificació de l’article 10 de la llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la llei 11/2007 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 10. Durada del mandat del President o Presi-
denta del Consell de govern

2. El president o presidenta del consell de govern por és-
ser separat del càrrec pel Ple del parlament, per una ma-
joria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern 
acordada per dos terços dels seus membres, amb la con-
sideració prèvia de la comissió de control parlamenta-
ri de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.”»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 10. Modificació de l’article 11 de la Llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

“Article 11. Competències del Consell Executiu

El Consell Executiu té les funcions següents: 

a) Establir les directrius bàsiques de l’organització i 
l’actuació empresarial de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en 
el cas que s’hagin creat.

b) Proposar al Govern de la Generalitat, si s’escau, la 
creació de noves empreses filials, la dissolució i la li-

quidació d’empreses filials existents i la inversió o de-
sinversió en altres societats mercantils.

c) [derogada]11

d) Nomenar i separar, a proposta del director general, 
el personal directiu de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en el 
cas que s’hagin creat.

e) Establir els mecanismes de participació en l’elabo-
ració del contracte programa, que han d’incloure un 
informe preceptiu dels representants dels treballadors 
i del Consell Rector.

f) Aprovar la proposta de contracte programa, obser-
vant el compliment dels convenis col·lectius de les em-
preses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, garantir la participació dels representants dels 
treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar per-
què s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.

g) Establir les directrius pertinents perquè la progra-
mació compleixi la missió de servei públic que té en-
comanada, d’acord amb el contracte programa.

h) Elaborar el pla d’activitats de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actua-
ció de les seves empreses filials, en el cas que s’hagin 
creat.

i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupa-
ment de les activitats de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, en 
el cas que s’hagin creat.

j) Establir les plantilles i l’organigrama de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials, en el cas que s’hagin creat, atenent 
criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

k) Establir el règim de retribucions del personal de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials, en el cas que s’hagin creat.

l) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
comptes i els avantprojectes de pressupost de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i, en el cas 
que s’hagin creat, de les seves empreses filials.

m) Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals prèviament a l’auto-
rització dels òrgans competents de la Generalitat.

n) Requerir al director general, en qualsevol mo-
ment, informació sobre qualsevol aspecte de la seva 
gestió.

o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat en 
els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

p) Aprovar, a proposta del president o presidenta, els 
criteris de programació dels mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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q) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, 
d’acord amb la regulació vigent i el contracte programa.

r) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflic-
tes que es plantegin amb relació al dret de rectificació.

s) Adquirir, disposar, alienar i gravar tota classe de 
béns mobles i immobles, i constituir, acceptar, modi-
ficar i extingir tota classe de drets personals i reals, 
d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

t) Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, dins els 
límits establerts per la llei; fer qualsevol operació so-
bre accions, obligacions o altres títols valors, i fer ac-
tes dels quals resulti la participació en altres societats, 
amb la concurrència a la seva constitució o bé amb la 
subscripció d’accions en augments de capital o altres 
emissions de títols valors.

u) Autoritzar l’atorgament de tota classe d’actes, con-
tractes o negocis jurídics, amb els pactes, les clàusules 
i les condicions que consideri pertinent, d’acord amb 
el que estableix la normativa vigent.

v) Aprovar, si escau, les tarifes o els preus pels serveis 
que requereixin una contraprestació econòmica dels 
usuaris.

w) Redactar els informes que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals hagi d’elevar al Parlament, al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, si escau, al Go-
vern de la Generalitat.

x) Participar amb la resta de membres del Consell, per 
delegació del director general, en funcions de direcció, 
gestió i administració.”»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 11. Modificació de l’article 16 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 16 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 16. Modificació de l’article 13 de la llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

Article 13. Funcions del director general del Consell 
Executiu

El director general del Consell Executiu té les funci-
ons següents: 

a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals en tota mena d’actes públics davant el Par-
lament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives, i representar el Consell de Govern 
d’Administració.

b) Efectuar la representació ordinària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a comparèixer 
en judicis i en tota mena d’actuacions.

c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que 
li formuli la comissió parlamentària de control de l’ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

d) Exercir la direcció executiva ordinària de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i vetllar per-
què s’executin les decisions que pren el Consell Exe-
cutiu.

e) Requerir al Consell Rector els informes preceptius i 
els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

f) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordi-
nàries i extraordinàries del Consell Executiu.

g) Presidir les sessions del Consell Executiu, orde-
nar-ne els debats, suspendre’ls per causes justificades i 
aixecar-ne les sessions.

h) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions 
que donin com a resultat un empat, amb la finalitat de 
fer possible l’adopció d’acords.

i) Coordinar els treballs de les comissions i les ponèn-
cies.

j) Complir i fer complir les disposicions que regulen 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els 
acords adoptats pel Consell Executiu en l’àmbit de les 
seves competències.

k) Elaborar, tenint en compte les directrius del Con-
sell Rector, i conjuntament amb els altres membres del 
Consell Executiu, la proposta del contracte programa, 
observant el compliment dels convenis col·lectius de 
les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la participació dels representants dels 
treballadors per mitjà d’un informe previ.

l) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Go-
vern d’Administració el pla d’activitats de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, els plans d’ac-
tuació de les seves empreses filials i la memòria anual.

m) Nomenar i separar el personal directiu, amb crite-
ris de professionalitat, després que hagin estat desig-
nats per acord del Consell Executiu.

n) Garantir que la programació s’ajusti a les directrius 
aprovades pel Consell Executiu.

o) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els or-
ganigrames de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals i les seves empreses filials, i el règim de re-
tribucions del personal.

p) Dirigir, orientar, coordinar i inspeccionar els ser-
veis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials, i dictar les dispo-
sicions i les instruccions relatives al funcionament i a 
l’organització interna, sens perjudici de les competèn-
cies del Consell Executiu.

q) Actuar com a òrgan de contractació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
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empreses filials, en el cas que s’hagin creat, sens perju-
dici, si escau, de l’autorització preceptiva del Govern.

r) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials, en el cas que s’hagin creat, sens perju-
dici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i 
de la facultat de delegació.

s) Complir el que disposa la Llei orgànica del dret de 
rectificació, amb relació als escrits de rectificació.

t) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell Exe-
cutiu, tota classe d’actes, contractes i negocis jurídics 
d’acord amb la normativa vigent.

u) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui 
expressament el Consell Executiu.

v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel que 
fa als drets laborals per part de les empreses proveïdo-
res de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, 
així com per a garantir el caràcter públic dels imports 
econòmics dels contractes d’aquestes empreses, especi-
alment aquelles contractades per assumir produccions 
externes i/o associades.”»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 12. Modificació de l’article 19 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 19 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 19. Modificació de l’article 16 de la llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

Article 16. El Consell Rector

1. El Consell Rector és l’òrgan de deliberació, de re-
presentació social i de vigilància de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals en matèria de progra-
mació i de continguts. El Consell Rector estableix al 
Consell Executiu la definició i l’avaluació de les polí-
tiques i les línies estratègiques dels diversos mitjans i 
serveis de la Corporació.

2. El Consell Rector és integrat per setze membres, 
elegits pel Parlament entre persones de prestigi reco-
negut, els quals han de representar la pluralitat de la 
societat i del territori català, i els diferents actors del 
sector audiovisual. A més, hi ha d’haver representats 
els treballadors de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Els membres del Consell Rector han 
d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per una majoria 
de dos terços, a proposta de cadascun dels sectors re-
presentats.

3. El Consell Rector ha d’escollir entre els seus mem-
bres, i per majoria absoluta, un president o presidenta 
del Consell, que té les funcions següents: 

a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals en tota mena d’actes públics davant el Par-
lament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives.

b) Convocar el Consell Rector, a instància pròpia o del 
Consell Executiu, fixar l’ordre del dia, i presidir i orde-
nar les sessions del Ple i vetllar perquè s’executin les 
decisions que pren.

c) Dirimir, amb el seu vot de qualitat, les votacions que 
donin com a resultat un empat, amb la finalitat de fer 
possible l’adopció d’acords.

4. El mandat dels membres del Consell Rector s’ha de 
renovar cada cinc anys.

5. El Consell Rector es reuneix quan és convocat 
d’acord amb l’article 3.b o, almenys, cada tres mesos, i 
també quan s’ha de pronunciar preceptivament.

6. La condició de membre del Consell Rector no exi-
geix dedicació exclusiva, tot i que pot comportar el 
dret a dedicació parcial o a rebre dietes.”»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 13. Modificació de l’article 20 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 20 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat d ela manera següent: 

“Article 20. Modificació de l’article 17 de la llei 
11/2007, que resta redactat de la següent manera: 

Article 17. Funcions del Consell Rector

1. El Consell Rector, com a òrgan de representació so-
cial i de vigilància de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, té les funcions següents: 

a) Definir i avaluar les polítiques i les estratègies dels 
diversos mitjans al servei de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

b) Vetllar pel compliment de la missió de servei públic 
encomanada pel Parlament dels mitjans de comuni-
cació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

c) Assessorar el Consell Executiu en qüestions relacio-
nades amb tots els sectors d’interacció de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.

d) Aprovar el contracte programa, que defineix el marc 
d’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals d’acord amb el Parlament, i supervi-
sar el seu desenvolupament al llarg de la durada del 
mateix.

e) Estudiar les demandes dels diferents sectors que in-
teractuen amb la Corporació Catalana de Mitjans Au-
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diovisuals i donar-los resposta a través de les línies es-
tratègiques d’actuació.

f) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

g) Vetllar pel compliment de les quotes de producció, 
d’acord amb la regulació vigent i el contracte programa.

h) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els con-
flictes que es plantegin amb relació al dret de rectifi-
cació.

i) Donar el vistiplau sobre els informes que la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals hagi d’elevar 
al Parlament, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i, si escau, al Govern de la Generalitat.

2. Per a exercir les funcions deliberatives i de supervi-
sió que li corresponen, el Consell Rector ha d’elaborar 
un reglament de funcionament intern.

3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
ha de garantir els recursos suficients perquè el Consell 
Rector pugui desenvolupar amb eficiència les funcions 
que li corresponen.

4. El Consell Rector ha de tenir una cura especial per-
què els continguts de la programació s’adeqüin al tí-
tol I de l’Estatut d’autonomia, relatiu als drets i deures 
dels ciutadans i els principis rectors.”»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Article 14. Modificació de l’article 23 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 23 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent.

“Article 23. Modificació de l’article 34 de la Llei 
11/2007

Es modifica l’article 34 de la Llei 11/2007, que resta 
redactat de la següent manera: 

Article 34. Control Parlamentari

«1. La prestació del servei públic de comunicació au-
diovisual se sotmet completament al control del Parla-
ment com a garantia de desgovernamentalització, sens 
perjudici de les competències que corresponen al Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya en aquesta matèria, 
i deixant a mans dels òrgans de governança i direcció 
de la pròpia CCMA la total responsabilitat executiva i 
estratègica des del punt de vista empresarial

2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials, 
en el cas que s’hagin creat, se sotmeten al control de 
la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels 
procediments establerts pels articles 173 i següents del 

Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
del control directe sobre el president o presidenta de la 
Corporació com a màxim responsable de l’entitat.

3. Els òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals als quals el Parlament requereixi una 
resposta o una informació no es poden negar a facili-
tar-la-hi, sempre que sigui d’interès i estigui relaciona-
da amb la funció de control que el Parlament exerceix 
sobre la Corporació. En el cas que facilitar la respos-
ta o la informació requerida pugui resultar perjudici-
al per als interessos de la Corporació, aquest requeri-
ment s’ha de substituir per una compareixença en la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades.

4. Es realitzaran un mínim d’una sessió monogràfica 
anual de la Comissió de Control en la qual el Consell 
Rector presentarà les línies estratègiques de l’empre-
sa, i una altra sessió monogràfica en la qual el Con-
sell Rector i el Consell Executiu presentaran conjunta-
ment el pressupost.”»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
82913)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria au-
diovisual (tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 2, es modifiquen els apartats, 1, 3 i 4

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica [...] 

Article 4. Composició 

“1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és inte-
grat per nou set membres., vuit dels quals són elegits 
pel Parlament.”

2. Els membres [...]
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“3. Els membres del consell són elegits pel Parlament, 
a proposta, com a mínim de tres grups parlamentaris, 
per una majoria de dos terços. Si en una primera vo-
tació no s’obtingués aquesta majoria de dos terços, els 
membres són elegits per majoria absoluta en una sego-
na votació, que s’ha de fer en la mateixa sessió.”

“4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
nou set que membres que integren el consell. Si en una 
primera votació no s’obté aquesta majoria de dos ter-
ços, és elegit per majoria absoluta en una segona vota-
ció, que s’ha de fer en la mateixa sessió.”»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’article 7 

Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 7. Composició del Consell de Govern i elec-
ció dels membres que l’integren i del president o pre-
sidenta

1. El Consell de Govern és integrat per set membres, 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants. 5 són elegits pel Parlament i 2 pels treballa-
dors i treballadores de la CCMA. Tots els consellers 
tindran dedicació exclusiva i la mateixa consideració 
i remuneració.

2. 5 dels 7 membres del Consell de Govern són elegits 
pel Parlament, per majoria de dos terços, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i 
en verifiqui la idoneïtat, d’acord amb criteris estrictes 
de competència professional. A aquest efecte, s’ha de 
valorar especialment que hagin exercit funcions d’ad-
ministració, d’alta direcció, de control o d’assessora-
ment, o funcions de responsabilitat similar, en entitats 
públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser justi-
ficats de manera concreta en l’informe sobre els candi-
dats a què fa referència l’apartat 3.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de re-
collir les propostes dels candidats per a formar el con-
sell de govern i ha de regular el procediment públic de 
presentació i el procediment de selecció. Un cop feta la 
selecció, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha 
d’elevar al Parlament una relació de les persones con-
siderades idònies, la qual ha de contenir un nombre de 
persones superior al nombre de membres que han d’és-
ser escollits. Aquesta relació s’ha de lliurar abans de la 
compareixença i examen públic dels candidats davant 
la comissió que correspongui i ha d’anar acompanya-
da d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu 
a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar el càrrec. Si es 

produeixen vacants en el consell de govern han d’ésser 
cobertes seguint el mateix procediment.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el 
president o presidenta del Consell de Govern d’entre 
els 5 membres elegits per la cambra.

5. Els altres dos membres del Consell de Govern seran 
elegits per sufragi universal dels treballadors i treba-
lladores de les empreses de la CCMA en candidatu-
res individuals. Serà una responsabilitat incompatible 
amb altres càrrecs interns o de representació dels tre-
balladors. Hauran de retre comptes als professionals 
de la CCMA en reunions periòdiques i tindran garan-
ties equivalents a les dels membres dels comitès d’em-
presa quan deixen les seves funcions. Caldrà regla-
mentar dins la CCMA les garanties per a la votació 
així com posar-hi els mitjans per a fer-la possible.

6. En els supòsits enumerats a l’article 9.5, el mem-
bre substitut és elegit pel Parlament o pels treballadors 
de la CCMA, segons correspongui, seguint el mateix 
procediment que estableix l’article present i mantenint 
sempre la proporció de 5 membres elegits pel Parla-
ment i dos pels treballadors i treballadores de la Cor-
poració.

Si el membre que s’ha de substituir és el president o pre-
sidenta del Consell de Govern, el nou president o pre si-
denta ha de ser elegit pel Parlament, entre els 5 membres 
elegits per la cambra, per una majoria de dos terços.

7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresi-
dència, que pot exercir les funcions delegades que el 
president o presidenta consideri pertinents.»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82928)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 1

«Article 1. Objecte i finalitat

Aquesta llei té per objecte modificar determinats pre-
ceptes de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
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l’Audiovisual de Catalunya; de la Llei 18/2000, de 29 
de desembre, per la qual es regula la Publicitat Insti-
tucional; de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la Comunicació Audiovisual de Catalunya i de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb la finalitat d’afavorir la 
transparència en el funcionament dels mitjans públics 
de comunicació i la sostenibilitat del sector de la co-
municació de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 2

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 2 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 2/2000 

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2000, que resta redac-
tat de la següent manera: 

Article 4. Composició 

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat 
per nou membres, vuit dels quals són elegits pel Parla-
ment.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre perso-
nes de prestigi reconegut i contrastat i amb experièn-
cia professional en el sector audiovisual, i que ofereixen 
garanties plenes d’independència.

3. Els membres del consell són elegits pel Parlament, a 
proposta, com a mínim de tres grups parlamentaris, per 
una majoria de dos terços. Si en una primera votació no 
s’obtingués aquesta majoria de dos terços, els membres 
són elegits per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.”»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 3

«Article 3 Modificació de l’article 3 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 3 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent:

Article 5. Durada del mandat dels membres

1.La durada del mandat dels membres del Consell és 
de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any 
s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels con-
sellers.

2. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un con-
seller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per a 
la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 4.3. Els consellers que ocupin una vacant quan 
s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden op-
tar, excepcionalment i per una única vegada, a la reno-
vació del mandat.”»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 4

«Article 4 Addició de l’article 3 bis a la Llei 2/2012, del 
22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria 
audiovisual

S’addiciona l’article 3 bis a la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 3 bis. Que modifica l’article 6, apartat 2, de la 
llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya, que passa a tenir la següent redacció: 

6.2. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats i retributiu (salaris i complements) 
dels alts càrrecs de l’Administració de la generalitat. La 
condició de membre del consell és així mateix, incom-
patible amb la condició de membre del parlament o del 
Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o 
designació polítiques, amb el desenvolupament d’acti-
vitats en les administracions públiques i amb l’exercici 
de funcions de direcció o executives en partits polítics, 
organitzacions sindicals o empresarials.”»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 5

«Article 5 Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 4. Modificació de l’article 7 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 7 de la llei 2/2000 que resta redac-
tat de la següent manera: 

Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell

Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya són nomenats de manera irrevocable i cessen úni-
cament per alguna de les causes següents: 
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a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, 
la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.”»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 6

«Article 6 Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 5. Modificació de l’article 8 de la llei 2/2000

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 8 de la llei 
2/2000 que resten redactats de la següent manera: 

Article 8. Règim de funcionament

2. El president o presidenta té la representació legal del 
consell i té les facultats de convocar i presidir les reu-
nions del ple del consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el ple del Consell ha d’és-
ser convocat si així ho sol·liciten un mínim de la meitat 
dels seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament 
s’ha de comptar amb la presència mínima de la meitat 
dels seus membres. Totes les decisions del consell s’han 
de prendre en el ple, i es requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta dels seus membres per a aprovar i 
modificar el Reglament orgànic i de funcionament del 
consell, per a aprovar l’avantprojecte de pressupost, per 
a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les concessions i 
les habilitacions per a operar, per a imposar sancions 
molt greus i per aprovar l’informe anual.”»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 7

«Article 7. Modificació de l’article 12 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 12 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12. Modificació de l’article 7 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 7 de la llei 11/2007 que resta re-
dactat de la següent manera: 

1. El Consell de Govern és integrat per nou membres 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants.

2. Els membres del Consell de govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o assessorament, o fun-
cions de responsabilitat similar, en entitats públiques o 
privades.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de  l’Audiovisual 
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior 
al de les vacants existents. El Consell de  l’Audiovisual 
de Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun 
dels candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a 
ocupar el càrrec, i ha de trametre els dits informes al 
parlament, abans de la compareixença i l’examen públic 
dels candidats davant la comissió que correspongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el pre-
sident o presidenta del Consell de Govern entre els nou 
membres que l’integren.”»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 8

«Article 8. Addició de l’article 12 bis a la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

S’addiciona l’article 12 bis a la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12 bis. Que modifica l’article 8 apartat 2 de la 
llei 11/2007 que resta redactat de següent manera: 

Article 8. Estatut personal dels membres del Consell 
de Govern

2. Els membres del Consell de Govern tenen condició 
i resten subjectes al règim retributiu (salari i comple-
ments) dels alts càrrecs de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.”»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 9

«Article 9. Modificació de l’article 13 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 13 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 
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“Article 13. Modificació de l’article 10 de la llei 11/2007

Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la llei 11/2007 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 10. Durada del mandat del President o Presi-
denta del Consell de govern

2. El president o presidenta del consell de govern por 
ésser separat del càrrec pel Ple del parlament, per una 
majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Govern 
acordada per dos terços dels seus membres, amb la con-
sideració prèvia de la comissió de control parlamenta-
ri de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.”»

10 Esmena núm. 10
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 10

«Article 10. Modificació de l’article 14 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 14 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 14. Modificació de l’article 11 de la llei 
11/2007

Es modifiquen les lletres f i k de l’article 14 de la llei 
11/2007 que resta redactat de la manera següent.

Article 11. Competències del Consell de Govern

f) Aprovar la proposta de contracte programa, obser-
vant el compliment dels convenis col·lectius de les em-
preses de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, facilitar la participació dels representats dels 
treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar per-
què s’adeqüi al mandat marc aprovat pel parlament.

k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el rè-
gim de retribucions del personal de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empres 
filials i observar el caràcter públic de les retribucions 
del personal directiu i del personal exclòs dels conve-
nis de les empreses de la Corporació Catalana de mit-
jans Audiovisuals; així com del personal d’empreses 
externes que presten serveis a la Corporació.”»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 11

«Article 11. Modificació de l’article 16 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 16 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 16. Modificació de l’article 13 de la llei 
11/2007

Es modifica l’article 13 de la llei 11/2007 amb l’addi-
ció de la lletra v que resta redactat de la manera se-
güent: 

Article 13. Funcions del President o presidenta del 
consell de govern

v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel 
que fa als drets laborals per part de les empreses pro-
veïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visual, així com per a garantir el caràcter públic dels 
imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment aquelles contractades per assumir 
produccions externes i/o associades.”»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 12

«Article 12. Modificació de l’article 19 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 19 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 19. Modificació de l’article 16 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 16 apartat 2 de la llei 11/2007 que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació

2. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció és integrat per setze membres, elegits pel Parlament 
entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han 
d’haver-hi representats com a mínim; els sectors pro-
fessionals, els sectors educatius i les associacions cívi-
ques, culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per una majo-
ria de dos terços.”»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’article 13

«Article 13. Modificació de l’article 20 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 20 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat d ela manera següent: 

“Article 20. Modificació de l’article 17 de la llei 11/2007
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Es modifica l’article 17 apartat 2 de la llei 11/2007 que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 17. Funcions del Consell Assessor de Contin-
guts i de programació

2. Per exercir les funcions consultives que li correspo-
nen, el Consell Assessor de continguts i de programa-
ció ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
el qual ha de regular el procediment per a l’elecció del 
president o presidenta, el règim de sessions i el procedi-
ment per a l’adopció d’acords.”»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 82932)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 107 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual (tram. 202-00037/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 2

«Article 2. Modificació de l’article 2 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 2 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 2. Modificació de l’article 4 de la llei 2/2000 

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2000, que resta redac-
tat de la següent manera: 

Article 4. Composició 

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat 
per nou membres, vuit dels quals són elegits pel Parla-
ment.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre perso-
nes de prestigi reconegut i contrastat i amb experièn-
cia professional en el sector audiovisual, i que ofereixen 
garanties plenes d’independència.

3. Els membres del consell són elegits pel Parlament, a 
proposta, com a mínim de tres grups parlamentaris, per 
una majoria de dos terços. Si en una primera votació no 
s’obtingués aquesta majoria de dos terços, els membres 

són elegits per majoria absoluta en una segona votació, 
que s’ha de fer en la mateixa sessió.

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
nou que membres que integren el consell. Si en una pri-
mera votació no s’obté aquesta majoria de dos terços, és 
elegit per majoria absoluta en una segona votació, que 
s’ha de fer en la mateixa sessió.”»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 3

«Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 5 de la Llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 5. Estatut personal de la persona titular de la 
presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

1. La persona titular de la presidència del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya té dedicació exclusiva, ac-
tua amb plena independència i neutralitat i no està sot-
mès a cap instrucció o indicació en l’exercici de les se-
ves funcions.

2. La durada del mandat de la persona titular de la 
presidència del Consell és de sis anys, i en cap cas no 
és renovable.

3. En cas de vacant sobrevinguda de la persona titular 
de la presidència del Consell, s’ha de nomenar una al-
tra persona d’acord amb el procediment que estableix 
l’article 4.4.

4. La persona titular de la presidència del Consell té la 
condició d’alt càrrec de relleu institucional especial, 
exerceix les seves funcions amb caràcter remunerat i 
està subjecta al règim d’incompatibilitats aplicable als 
alts càrrecs de la Generalitat.

5. La titularitat de la presidència del Consell és incom-
patible amb la condició de membre del Parlament o 
del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elec-
ció o designació polítiques, amb el desenvolupament 
d’activitats en les administracions públiques, amb 
l’exercici de funcions de direcció o executives en par-
tits polítics, organitzacions sindicals o empresarials i 
amb el desenvolupament d’activitats professionals de 
qualsevol mena, amb l’única excepció de la docència 
en l’àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si 
no es presta en règim de dedicació exclusiva.

6. La persona titular de la presidència del Consell no 
pot tenir directament ni indirectament interessos en 
empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de prem-
sa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions 
o d’Internet.

7. La persona titular de la presidència del Consell ha de 
presentar una declaració conforme no exerceix activi-
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tats professionals, mercantils o industrials que puguin 
ésser causa d’incompatibilitat o conflicte d’interessos 
segons el que disposa aquest article, i així mateix, una 
declaració de béns patrimonials, en la qual s’han de 
detallar tots els béns, els drets i les obligacions de què 
és titular. A aquestes declaracions ha d’adjuntar cò-
pia de la darrera declaració de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques que ha presentat a l’Admi-
nistració tributària. Aquestes declaracions, juntament 
amb la documentació que es consideri oportuna, s’han 
de presentar en el termini de tres mesos a comptar de 
la data de presa de possessió i novament en el termi-
ni de tres mesos a comptar de la data de cessament, 
Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti, 
s’han d’inscriure i han de constar en el registre propi 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

8. Si durant l’exercici del seu càrrec, la persona titular 
de la presidència del Consell incorre de forma sobre-
vinguda en una de les causes d’incompatibilitat o con-
flicte d’interessos esmentades als paràgrafs anteriors, 
ha d’adoptar les mesures necessàries per posar-hi fi en 
el termini de tres mesos des del moment que es produ-
eix la causa d’incompatibilitat o conflicte d’interessos 
o des de que en té coneixement.”»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4 de tot l’article 4

«Article 4. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 6 de la Llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 6. Estatut personal dels membres del Consell 

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya actuen amb plena independència i neutralitat, no 
estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exerci-
ci de llurs funcions i tenen la condició d’alts càrrecs de 
relleu institucional especial.

2. Els membres del Consell no han d’utilitzar aquesta 
condició ni fer ús de la informació de què disposin en 
l’exercici del seu càrrec en benefici propi o de tercers. 
En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’intervenir en els 
acords o decisions en els quals pugui existir un conflic-
te d’interessos.

3. La durada del mandat dels membres del Consell és 
de sis anys, i en cap cas no és renovable. El tercer any 
s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels con-
sellers.

4. En cas de vacant sobrevinguda del mandat d’un con-
seller o consellera, se n’ha de nomenar un altre per a 
la resta del mandat, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 4.3. Els consellers que ocupin una vacant quan 
s’hagi exhaurit la meitat o més del mandat poden op-

tar, excepcionalment i per una única vegada, a la reno-
vació del mandat.

5. Els membres del Consell poden exercir les seves fun-
cions en règim de dedicació parcial, amb caràcter gra-
tuït sense perjudici de les dietes que corresponguin.

6. La condició de membre del Consell és incompatible 
amb el desenvolupament de càrrecs públics o de desig-
nació política.

7. Els membres del Consell no poden tenir, individu-
alment o juntament amb llurs cònjuges, convivents, 
d’acord amb la normativa d’unions estables de pare-
lla, o altres familiars fins a segon grau de consangui-
nitat o afinitat, la titularitat de participacions que re-
presentin un percentatge igual o superior al 10% del 
capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audio-
visual. No poden exercir el càrrec d’administrador en 
cap empresa dels àmbits esmentats.

8. Si una persona membre del Consell es troba en al-
gun dels supòsits d’incompatibilitat o conflicte d’inte-
ressos previstos per aquest article, disposa de tres me-
sos per adequar la seva situació.

9. Els membres del Consell han de comunicar a la per-
sona titular de la presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells 
com llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la nor-
mativa d’unions estables de parella– o altres fami-
liars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 
tinguin en el capital d’empreses audiovisuals, així 
com els càrrecs o funcions que hi exerceixen. Quan 
es tracti de familiars de primer o de segon grau que 
no formen part de la unitat familiar, serà necessari 
el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

Aquesta comunicació i la documentació que s’hi ad-
junti, s’han d’inscriure i han de constar en el registre 
propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

La presidència del Consell ha d’adoptar les mesures 
pertinents per salvaguardar els interessos generals 
que té encomanats quan li sigui comunicat per part 
d’algun membre del consell una situació de conflicte 
d’interessos o bé quan en tingui coneixement d’ofici. 
Aquestes me sures, que poden comportar la proposta 
de cessament en la condició de membre del Consell, 
s’han d’adoptar a través del procediment que establei-
xi el Consell, que ha de ser públic, àgil i transparent i 
preveure, en tot cas, l’audiència prèvia de la persona 
interessada.”»
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 5

«Article 5. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 4 de la llei 2/2012, que resta redac-
tat de la següent manera: 

“Article 4. Modificació de l’article 7 de la Llei 2/2000

Es modifica l’article 7 de la llei 2/2000 que resta redac-
tat de la següent manera: 

Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell

Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya són nomenats de manera irrevocable i cessen úni-
cament per alguna de les causes següents: 

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, 
la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.”»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 6. Modificació de l’article 5 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 5. Modificació de l’article 8 de la llei 2/2000

Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la llei 2/2000 
que resten redactats de la següent manera: 

Article 8. Règim de funcionament

2. El president o presidenta té la representació legal del 
consell i té les facultats de convocar i presidir les reu-
nions del ple del consell. Sens perjudici de les facultats 
del president o presidenta, el ple del Consell ha d’és-
ser convocat si així ho sol·liciten un mínim de la meitat 
dels seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament 
s’ha de comptar amb la presència mínima de la mei-
tat dels seus membres. Totes les decisions del consell 
s’han de prendre en el ple, i es requereix el vot favo-
rable de la majoria absoluta dels seus membres per a 
aprovar i modificar el Reglament orgànic i de funci-
onament del consell, per a aprovar l’avantprojecte de 
pressupost, per a qualsevol acord relatiu a l’àmbit 

de les concessions i les habilitacions per a operar, per 
a imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe 
anual.”»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 7

«Article 7. Modificació de l’article 12 de la Llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 12 de la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la següent manera: 

“Article 12. Modificació de l’article 7 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 7 de la llei 11/2007 que resta re-
dactat de la següent manera: 

1. El Consell de Govern és integrat per nou membres 
que han d’ésser persones amb mèrits professionals re-
llevants.

2. Els membres del Consell de govern són elegits pel 
Parlament, per majoria de dos terços, després que el 
consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en 
verifiqui la idoneïtat. A aquest efecte, s’ha de valorar 
especialment que hagin exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o assessorament, o fun-
cions de responsabilitat similar, en entitats públiques o 
privades.

3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya la llista dels candidats a formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, en un nombre que pot ésser superior 
al de les vacants existents. El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya ha d’emetre un informe sobre cadascun dels 
candidats relatiu a llur capacitat i idoneïtat per a ocupar 
el càrrec, i ha de trametre els dits informes al parlament, 
abans de la compareixença i l’examen públic dels candi-
dats davant la comissió que correspongui.

4. El Parlament elegeix per majoria de dos terços el pre-
sident o presidenta del Consell de Govern entre els nou 
membres que l’integren.”»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 8

«Article 8. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 8 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 8. Estatut personal i durada del mandat de la 
persona titular de la presidència del Consell de Govern 

1.La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
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visuals té dedicació a temps complet al càrrec, actua 
amb plena independència i neutralitat i no està sotmès 
a cap instrucció o indicació en l’exercici de les seves 
funcions.

2. El mandat de la persona titular de la presidència del 
Consell de Govern té una durada de sis anys i en cap 
cas no pot ésser renovat.

3. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern pot ésser separada del càrrec pel Ple del Par-
lament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del 
Consell de Govern acordada per dos terços dels seus 
membres, amb la consideració prèvia de la comissió 
de control parlamentari de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Si en una primera votació 
no s’obté aquesta majoria de dos terços, el president o 
presidenta del Consell de Govern és separat del càrrec 
per majoria absoluta en una segona votació, que s’ha 
de fer en les mateixes sessions del Consell de Govern i 
del Ple del Parlament, respectivament.

4. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern té la condició d’alt càrrec de relleu institucio-
nal especial, exerceix les seves funcions amb caràcter 
remunerat i està subjecta al règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

5. La titularitat de la presidència del Consell de Govern 
és incompatible amb la condició de membre del Parla-
ment o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec 
d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupa-
ment d’activitats en les administracions públiques, amb 
l’exercici de funcions de direcció o executives en partits 
polítics, organitzacions sindicals o empresarials i amb 
el desenvolupament d’activitats professionals de qualse-
vol mena, amb l’única excepció de la docència en l’àm-
bit dels ensenyaments superior o universitari, si no es 
presta en règim de dedicació exclusiva.

6. La persona titular de la presidència del Consell de 
Govern no pot tenir directament ni indirectament inte-
ressos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, 
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomu-
nicacions o d’Internet, ni en qualsevol mena d’entitat 
relacionada amb el subministrament o la dotació de 
material o de programes a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni 
amb cap mena de prestació de serveis o de relació la-
boral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en 
llurs empreses filials.»

7. Si la persona titular de la presidència del Consell de 
Govern es troba en algun dels supòsits d’incompatibili-
tat o conflicte d’interessos previstos per aquest article, 
disposa de tres mesos per adequar la seva situació al 
que estableix la llei.”»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot l’article 9

«Article 9. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007

Es modifica l’article 9 de la Llei 11/2007, que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 9. Estatut personal dels membres del Consell 
de Govern 

1. Els membres del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals actuen amb 
plena independència i neutralitat, no estan sotmesos 
a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs funci-
ons i tenen la condició d’alts càrrecs de relleu institu-
cional especial.

2. Els membres del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals no han d’utilit-
zar aquesta condició ni fer ús de la informació de què 
disposin en l’exercici del seu càrrec en benefici propi o 
de tercers. En qualsevol cas, s’han d’abstenir d’inter-
venir en els acords o decisions en els quals pugui exis-
tir un conflicte d’interessos.

3. Els membres del Consell de Govern exerceixen les 
seves funcions en règim de dedicació parcial, amb ca-
ràcter gratuït sense perjudici de les dietes que corres-
ponguin.

4. Els membres del Consell de Govern no poden tenir, 
individualment o juntament amb llurs cònjuges, convi-
vents, d’acord amb la normativa d’unions estables de 
parella, o altres familiars fins a segon grau de consan-
guinitat o afinitat, la titularitat de participacions que 
representin un percentatge igual o superior al 10% del 
capital d’empreses de l’àmbit de la comunicació audio-
visual. No poden tampoc exercir el càrrec d’adminis-
trador en cap empresa dels àmbits esmentats. La con-
dició de membre del Consell de Govern en règim de 
dedicació parcial és incompatible amb el desenvolu-
pament de funcions directives i en general, la prestació 
de serveis amb caràcter laboral o mercantil als òrgans 
de direcció i gestió de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i de llurs empreses filials.

Si un membre es troba en alguna de les incompatibili-
tats especificades per aquest apartat, disposa de tres 
mesos per a adequar la seva situació al que estableix 
aquesta Llei.

5. Els membres del Consell de Govern han de comuni-
car a la persona titular de la Presidència: 

a) la participació directa o indirecta que, tant ells 
com llurs cònjuges, convivents - d’acord amb la nor-
mativa d’unions estables de parella– o altres fami-
liars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 
tinguin en el capital d’empreses audiovisuals, així 
com els càrrecs o funcions que hi exerceixen. Quan 
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es tracti de familiars de primer o de segon grau que 
no formen part de la unitat familiar, serà necessari 
el seu consentiment.

b) qualsevol possible situació de conflicte d’interessos 
directe o indirecte que puguin tenir en l’exercici de la 
seva funció.

La presidència del Consell de Govern adoptarà les 
mesures pertinents per salvaguardar els interessos 
generals que té encomanats quan li sigui comunicat 
per part d’algun membre del consell una situació de 
conflicte d’interessos o bé quan en tingui coneixement 
d’ofici. Aquestes mesures, que poden comportar la 
proposta de cessament en la condició de membre del 
Consell de Govern, s’han d’adoptar a través del pro-
cediment que s’estableixi a aquest efecte, que ha de ser 
públic, àgil i transparent i preveure, en tot cas, l’audi-
ència prèvia de la persona interessada.”»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 9 bis

«Article 9 bis. Modificació de l’article 10 de la Llei 
11/2007 

Es modifica l’article 10 de la Llei 11/2007, que resta 
redactat de la manera següent: 

“Article 10. Durada del mandat dels membres del Con-
sell de Govern 

1. El mandat dels membres del Consell de Govern té 
una durada de sis anys. Els dits membres no poden 
renovar el mandat, llevat que hagin accedit al càrrec 
dins els dotze mesos anteriors al finiment del mandat, 
excepte el president o presidenta, que no el pot renovar 
en cap cas.

2. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels mem-
bres del Consell de Govern. El president o presidenta 
s’ha de renovar cada sis anys, coincidint amb el fini-
ment del mandat.

3. En el cas de vacant d’un membre del Consell de Go-
vern sobrevinguda abans de dotze mesos del finiment 
del mandat, s’ha de nomenar un nou membre, de con-
formitat amb el que estableix l’article 7. El mandat d’a-
quest nou membre fineix en la data en què hauria finit 
el mandat del membre que substitueix.

4. Els membres del Consell de Govern cessen quan fi-
neix llur mandat, però continuen exercint les funcions 
que els corresponen fins a la presa de possessió dels 
nous consellers.

5. Els membres del Consell de Govern cessen per re-
núncia o traspàs, per incapacitat permanent per a 

l’exercici del càrrec, per incompatibilitat sobrevingu-
da, per inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics 
o per condemna ferma per delicte dolós, sens perjudici 
del que estableix la Llei 14/2005, del 27 de desembre, 
sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la 
designació de les autoritats i els càrrecs de designa-
ció parlamentària i sobre els criteris i els procediments 
per a avaluar-ne la idoneïtat.”»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 12

De tot l’article 12

«Article 12. Modificació de l’article 19 de la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en ma-
tèria audiovisual

Es modifica l’article 19 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

“Article 19. Modificació de l’article 16 de la llei 11/2007

Es modifica l’article 16 apartat 2 de la llei 11/2007 que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació

2. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció és integrat per setze membres, elegits pel Parlament 
entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han 
d’haver-hi representats com a mínim; els sectors pro-
fessionals, els sectors educatius i les associacions cívi-
ques, culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació 
han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per una majo-
ria de dos terços.”»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova disposició final segona

«Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor a l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.»

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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