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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, ha 
nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (tram. 200-00004/12) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jorge Soler González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Riera i Font

Grup Parlamentari Republicà
Gemma Espigares Tribó

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el vicepresi-

dent de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 21422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Albert 

Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 
Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados Gali-
ano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Marta Ri-
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bas  Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
 Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern. I un important impuls a la pro-
moció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual.

L’audiovisual experimenta importants transformacions al llarg del temps, és per 
aquest motiu, que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb els 
anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del servei públic.

Ara torna a ser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digitalit-
zació en el camp de la comunicació ens obliga a establir un nou model de l’audio-
visual català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat que hem rebut iniciem 
una reforma estratègica de les normes de l’audiovisual amb l’objectiu de liderar can-
vis profunds en aquest camp.

La Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar la llei per retornar als criteris de governança que ins-
pirava la llei de 2007, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos terços, d’amplis 
consensos. I obliguen a fer-ho en un curt termini de temps. Aquest termini respon a 
la pressió que ha existit perquè es prenguin mesures ràpides sobre la governança de la  
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però és massa breu per consensuar 
un nou model per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. És per aquest 
motiu que la ponència conjunta que es va crear durant la legislatura passada per mo-
dificar la llei ha de seguir treballant per anar modificant el conjunt de la llei amb una 
visió de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions als ar-
ticles que fan referència a la governança pretenem donar resposta a dues demandes 
que semblaven antagòniques. Per una banda la urgència respecte el que fa referència 
als òrgans de govern, per l’altra, la mirada llarga per fer una bona diagnosi i les re-
formes que aquesta requereixi per liderar el futur.

Aquesta proposició de llei estén també el seu àmbit d’aplicació al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, al qual s’han d’aplicar també, per un principi de cohe-
rència, els mateixos criteris de governança fonamentats en amplis consensos.

Article 1. Modificació parcial de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audio-

visual, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un mínim de cinc 

membres i un màxim de set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a pro-
posta, com a mínim, de tres grups parlamentaris.

2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retri-
butiu dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre 
del Consell és així mateix incompatible amb la condició de membre del Parlament 
o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, 
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amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exer-
cici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals 
o empresarials.»

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’in-
compatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respecti-
vament, els apartats 2 i 3 d’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 són titulars. A aquesta declaració s’ha d’adjuntar còpia de la darrera decla-
ració de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’ad-
ministració tributària. Aquestes declaracions, juntament amb la documentació que 
l’acompanyi, s’han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió i nomenament i en el termini de tres mesos a comptar de la data 
de cessament. Les declaracions i la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriu-
re i han de constar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, de la Llei 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats de 
convocar i presidir les reunions del ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del 
president o presidenta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, com 
a mínim, la meitat dels seus membres.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«3. Perquè el Ple es constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència 
mínima de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han de prendre 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per 
adoptar els acords següents: 

a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

b) Els que són per a aprovar l’avantprojecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i 

altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

6. S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el redactat següent: 

«3 bis. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, la meitat de membres del 
Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’arti-
cle 4.»

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 
«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-

gren i del president o presidenta.
1. El Consell de Govern és integrat per un mínim de cinc membres i un màxim 

de set, que han de ser persones amb mèrits professionals rellevants.
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2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una majoria 
de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, després que 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat, amb 
criteris estrictes de competència professional. A aquest efecte, s’ha de valorar es-
pecialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de control o 
d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o priva-
des. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’informe sobre els 
candidats a què fa referència l’apartat 3.

3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resol-
dre un procediment públic de selecció de candidats per formar part del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels mèrits al·le-
gats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que 
ha d’incloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació 
empresarial en què, segons el seu criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

4. Un cop resolt el procediment de selecció, el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya ha d’elevar al Parlament la llista de candidats en un nombre que pot ser su-
perior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanyada 
d’un informe sobre cadascun dels candidats relatiu a la seva capacitat i idoneïtat per 
ocupar el càrrec. La llista i els informes s’han de trametre al Parlament abans de la 
compareixença i l’examen públic dels candidats davant la comissió parlamentària 
que correspongui.

5. El Parlament elegeix per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris, el president o presidenta del Consell de Govern d’entre els 
membres que l’integren.

6. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parla-
ment, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix aquest 
article. 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 
membres del Consell de Govern, per una majoria de dos terços.

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

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat i els és d’aplicació el règim retributiu d’aquests.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot 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 consideració prèvia de la comissió 
de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

4. Es modifica la lletra f) de l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

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

5. S’addiciona una nova lletra y) a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un Pla de Participació, 
que fomenti la participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració de l’estra-
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tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»

6. S’addiciona un nou apartat, el 2, a l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb la redacció següent: 

«2. La proposta per nomenar el personal directiu de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials a què es refereix la lletra d) de 
l’apartat anterior, s’ha de fer d’acord amb un procediment públic de presentació i se-
lecció de candidats anàleg al que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

7. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, 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 professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

8. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, d’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la 
redacció següent: 

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

9. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Per exercir les funcions consultives que li corresponen el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació 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 procediment per a l’adopció d’acords.»

10. Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la redacció següent: 

«2. Els directors generals, consellers delegats i altres càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten 
al control de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments 
establerts pels articles 192 i següents del Parlament de Catalunya, sens perjudici del 
control directe sobre el president o presidenta de la Corporació com a màxim res-
ponsable de l’entitat.»

Disposició transitòria. Renovacions pendents.
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
dels presidents o presidentes d’ambdós organismes i dels membres del Consell Asses-
sor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals establert per aquesta llei és d’aplicació a les renovacions de càrrecs pendents de 
realitzar en el moment de la seva entrada en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Albert Batet i Canadell, portaveu   

GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eva Granados Galiano, porta-
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veu GP PSC-Units; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP; Xavier Gar-
cía Albiol, representant SP PPC; Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, José María Cano Navarro, diputat, Antonio 

Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat

Exposició de motius
Al llarg dels anys, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha vingut exercint la 

seva potestat legislativa en matèria tributària dins del marc que la Constitució Espa-
nyola i la Llei 22/2009 de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim comú. Com a conseqüència d’aquest 
exercici, s’ha aprovat un nombre de lleis que regulen aspectes parcials dels diferents 
impostos cedits per l’Estat, moltes vegades de manera inconnexa i aïllada.

Aquesta situació ha portat a una dispersió normativa inassumible que provoca 
inseguretat jurídica per al ciutadà i el nostre teixit empresarial i industrial, augmen-
tant a més els costos d’assessorament i compliment normatiu. Així, amb la lloable 
excepció de l’Impost sobre Successions i Donacions, les disposicions normatives 
de les quals van ser refoses en la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions i el seu reglament de desenvolupament (Decret 
414/2011, de 13 de desembre), la resta d’impostos estan regulats a través d’un mosaic 
de normes de diferent rang i antiguitat. A més, aquestes disposicions estan moltes 
vegades descoordinades entre si i són difícils de trobar perquè es troben en lleis que 
no regulen específicament un impost sinó que es van aprovar amb una altra finalitat 
i, no obstant això, van incorporar en algun punt del seu articulat una modificació 
parcial de l’impost.

Aquesta situació s’està resolent a d’altres Comunitats Autònomes mitjançant 
l’aprovació de textos refosos que recullin la totalitat de normes tributàries vigents 
per a cadascun dels tributs.

La present llei conté un sol article.

Proposició de llei de la redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’estat 

Article únic. Autorització per refondre la normativa reguladora dels 
tributs cedits vigents a Catalunya
S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb la potestat que li confereix l’article 63 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el termini de 9 mesos a partir de l’entrada 


