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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de l’alcalde de Torà davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Bios-
ca de la Segarra al Solsonès. Tram. 357-00484/12. Comissió d’Afers Institucionals. 
Compareixença.

2. Compareixença de l’alcalde de Biosca davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i Bios-
ca de la Segarra al Solsonès. Tram. 357-00485/12. Comissió d’Afers Institucionals. 
Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda federal a l’Ins-
titut d’Estudis de l’Autogovern. Tram. 250-00760/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 309, 25).

4. Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut d’Estudis de l’Auto-
govern. Tram. 250-00761/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 309, 26).

5. Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 202-00030/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Elaboració del Dictamen (text 
presentat: BOPC 206, 10; esmenes presentades: BOPC 313, 8; esmenes presentades: 
BOPC 361, 3; informe: BOPC 397, 21).
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda 
federal a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
250-00760/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’encàrrec d’un informe sobre la hisenda federal a l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) és un centre de recerca vinculat al 

Govern de Catalunya especialitzat en l’anàlisi de les institucions, els actors i els 
processos de decisió col·lectiva en democràcies federals i regionals, així com de la 
Unió Europea i de processos de secessió. L’Institut treballa amb equips multidisci-
plinaris (politològics, jurídics, econòmics, lingüístics, culturals, etc.) tant des d’una 
perspectiva teòrica i de política comparada, com des d’una perspectiva aplicada a 
casos concrets. Les seves anàlisis estan dotades de vocació d’impacte internacional, 
així com d’incidència pràctica en la millora ètica i funcional de les democràcies que 
presenten una estructura territorial multinivell.

Les idees i anàlisis generades a partir de la recerca es concreten en propostes 
específiques. Així, els objectius genèrics de l’Institut son, d’una banda, millorar el 
desenvolupament i qualitat de l’autogovern, especialment en les democràcies pluri-
nacionals de l’àmbit internacional i, de l’altra, millorar les relacions entre les anàlisis 
teòriques, institucionals i comparades, i el món polític pràctic.

L’activitat de recerca de l’Institut inclou la col·laboració amb altres institucions i 
entitats públiques i privades, es complementa amb la difusió d’estudis i treballs, l’or-
ganització de seminaris, varis programes de beques de recerca, l’edició de diverses 
col·leccions de llibres, així com d’una revista semestral (Revista d’Estudis Autonò-
mics i Federals - Journal of Self-Government). L’IEA també ofereix assessorament 
institucional.

D’aquesta manera, l’Institut incideix en el reconeixement del pluralisme, l’aco-
modació institucional, l’eficiència, i la millora dels autogoverns i de la qualitat de-
mocràtica, reptes encara no ben resolts per la teoria i per la pràctica de les demo-
cràcies liberals del segle XXI en un context de creixent globalització política, 
socioeconòmica i tecnològica.

En el marc de les seves activitats, l’IEA va elaborar l’informe «Un referèndum 
acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hi-
potètica negociació política» (2016), l’informe titulat «Informe sobre el marge de 
què disposa la Generalitat per establir polítiques públiques en l’àmbit del transport» 
(2017), o l’informe titulat «Els efectes de la intervenció de l’Administració General 
de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155CE a la Generalitat de Catalunya» 
(2018), per posar alguns exemples dels més recents.

Atès que, en el context polític actual, un dels aspectes debatuts és el d’una pos-
sible reforma constitucional per a l’establiment d’un model federal, el Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a encarregar a l’Ins-

titut d’Estudis de l’Autogovern l’elaboració d’un informe, a emetre dins l’any 2019, 
en el que s’estudiïn les diverses reformes que es podrien introduir per tal d’assolir  
un model d’hisenda federal, incloent-hi, d’entre les opcions estudiades, aquelles que 
es  formulin com a propostes específiques.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  GP 

PSC-Units
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
250-00761/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’encàrrec d’un informe a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) és un centre de recerca vinculat al 

Govern de Catalunya especialitzat en l’anàlisi de les institucions, els actors i els 
processos de decisió col·lectiva en democràcies federals i regionals, així com de la 
Unió Europea i de processos de secessió. L’Institut treballa amb equips multidisci-
plinaris (politològics, jurídics, econòmics, lingüístics, culturals, etc.) tant des d’una 
perspectiva teòrica i de política comparada, com des d’una perspectiva aplicada a 
casos concrets. Les seves anàlisis estan dotades de vocació d’impacte internacional, 
així com d’incidència pràctica en la millora ètica i funcional de les democràcies que 
presenten una estructura territorial multinivell.

Les idees i anàlisis generades a partir de la recerca es concreten en propostes 
específiques. Així, els objectius genèrics de l’Institut son, d’una banda, millorar el 
desenvolupament i qualitat de l’autogovern, especialment en les democràcies pluri-
nacionals de l’àmbit internacional i, de l’altra, millorar les relacions entre les anàlisis 
teòriques, institucionals i comparades, i el món polític pràctic.

L’activitat de recerca de l’Institut inclou la col·laboració amb altres institucions i 
entitats públiques i privades, es complementa amb la difusió d’estudis i treballs, l’or-
ganització de seminaris, varis programes de beques de recerca, l’edició de diverses 
col·leccions de llibres, així com d’una revista semestral (Revista d’Estudis Autonò-
mics i Federals - Journal of Self-Government). L’IEA també ofereix assessorament 
institucional.

D’aquesta manera, l’Institut incideix en el reconeixement del pluralisme, l’aco-
modació institucional, l’eficiència, i la millora dels autogoverns i de la qualitat de-
mocràtica, reptes encara no ben resolts per la teoria i per la pràctica de les de-
mocràcies liberals del segle XXI en un context de creixent globalització política, 
socioeconòmica i tecnològica.

En el marc de les seves activitats, l’IEA va elaborar l’informe «Un referèndum 
acordat sobre la independència de Catalunya: algunes claus jurídiques per a una hi-
potètica negociació política» (2016), l’informe titulat «Informe sobre el marge de 
què disposa la Generalitat per establir polítiques públiques en l’àmbit del transport» 
(2017), o l’informe titulat «Els efectes de la intervenció de l’Administració General 
de l’Estat mitjançant l’aplicació de l’article 155CE a la Generalitat de Catalunya» 
(2018), per posar alguns exemples dels més recents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a encarregar a l’Ins-

titut d’Estudis de l’Autogovern l’elaboració d’un informe, a emetre dins l’any 2019, 
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en el que s’estudiïn les diverses reformes que es podrien introduir a la Constitució 
per una vertebració federal d’Espanya, i les eventuals reformes possibles o neces-
sàries en l’Estatut per adaptar-lo a la nova estructura federal, incloent-hi, d’entre les 
opcions estudiades en ambdós casos, aquelles que es formulin com a propostes es-
pecífiques.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  GP 

PSC-Units
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Punt 5 | Elaboració del dictamen

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

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 13 de febrer de 2019 es va nomenar la ponència de la Proposició de llei de 

modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, de la Comissió d’Afers Institucionals, integrada pels diputats David Mejía 
Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Josep Riera i Font, del Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya, que en va ésser designat ponent relator; Adriana Delgado 
i Herreros, del Grup Parlamentari Republicà; David Pérez Ibáñez, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamen tari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

La ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 7 de maig, 4 i 18 de juny i 3, 9 i 22 de juliol de 2019. Han 
assessorat la ponència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’assessora lingüística 
Marta Payà i Canals, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’haver estudiat la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 
2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i les esmenes pre-
sentades, la ponència ha establert l’Informe següent: 

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

TEXT PRESENTAT

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, 
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.»
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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 Con-
sell 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’article 4.»

ESMENES PRESENTADES

A tot l’article

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De supressión del artículo 1 

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De adición de un artículo 1 bis 

Artículo 1 bis. Inicio del procedimiento de supresión del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya 

1. El Parlament estudiará la derogación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya y el capítulo II del título VII de la Ley 22/2005, 
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de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya y la supresión del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el plazo más breve posible desde la entra-
da en vigor de la presente Ley.

2. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya encargará la función inspectora y supervisora de la adecuación de los 
contenidos a la legalidad de los prestadores del audiovisual público a una entidad 
efectivamente independiente y autónoma como es la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, con la cual la Generalitat de Cataluña deberá formalizar 
el correspondiente convenio.»

Apartat 1
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 1

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 president i un mí-

nim de quatre membres i un màxim de sis, elegits per Parlament per majoria de dos 
terços, a proposta, 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 d’un mínim de tres 
anys, que ofereixin garanties plenes d’independència i que subscriguin el Codi Ètic 
i de Conducta del Consell d’Audiovisual de Catalunya.»

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 1 de l’article 1

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

[...]
«Article 4. Composició.
1. El Consell Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres elegits pel 

Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups par-
lamentaris.

[...]»

Esmena 5
GP Republicà (3)
De modificació

Article 1.1. Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per set membres, elegits 

pel Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups 
parlamentaris.

3. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi recone-gut 
i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixin 
garanties plenes d’independència.
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2. El president o presidenta del Consell és escollit pel Parlament, per una ma-jo-
ria de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell. «

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació i addició de l’apartat 1 de l’article 1 

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’Audi-
ovisual, que passa a tenir la relació següent: 

«Article 4. Composició.
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per un president i una 

presidenta en caràcter de co-presidència mínim de cinc membres i un màxim de 
set, elegits per Parlament per majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de 
tres grups parlamentaris. En la tria dels set membres del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya s’haurà de garantir que cap sexe tingui una proporció inferior al 40% 
ni superior al 60% tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i 
homes pel que fa a la paritat mínima.

2. El president o i la presidenta del Consell és són escollits 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 i que subscriguin el Codi Ètic i de Conducta del 
Consell d’Audiovisual de Catalunya.»

Apartat 2
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió a l’apartat 2 de l’article 1

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, 
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.»

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al punt 2 de l’article 1

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: 

«Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i retribu-
tiu, tant salarial com de complements, dels alts càrrecs de l’Administració [...]»

Apartat 3
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 1

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: 
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«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.»

Esmena 10
GP Republicà (4)
D’addició i supressió

Article 1. 3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell 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 declaració 
de renda de les persones físiques que la persona declarant ha presentat a l’adminis-
tració tributària. També han de subscriure el Codi Ètic i de Conducta del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

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’inscriure i han de constar en 
el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

Apartat 4
Esmena 11
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació i addició de l’apartat 4 de l’article 1 

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. La co-presidència El president o presidenta té la representació legal del Con-
sell i les facultats de convocar i presidir les reunions del ple del Consell en igualtat 
de condicions. Sens perjudici de les facultats de la co-presidència president o presi-
denta, el ple del Consell ha de ser convocat si així ho sol·liciten, com a mínim, la 
meitat dels seus membres.»

Apartat 5
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 5 de l’article 1

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 
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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 el projecte de pressupost.
c) Els relatius a l’àmbit de l’atorgament i extinció de llicències.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 5 de l’article 1

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

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, inclosos els relatius a les autoritzacions d’arrenda-
ment, de transmissions de les llicencies.

d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició a la lletra c del punt 5 de l’article 1

c) Els relatius als àmbits de les concessions, llicències, comunicacions prèvies 
i altres habilitacions per a operar, inclosos els relatius a autoritzacions d’arrenda-
ments i de transmissions d’aquestes llicències i concessions.

Esmena 15
GP Republicà (5)
De modificació i supressió 

Article 1. 5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell 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 l’atorgament i extinció de 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.»
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Addició de nous apartats

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya (5)
D’addició d’un apartat 7

7. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 1. Naturalesa i finalitats
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-

dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell, que té 
autonomia orgànica, funcional i pressupostària, es regeix pel que disposa aquesta 
Llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.»

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 1 

7. Es modifica l’apartat 4 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: 

«4. La co-presidència del Consell dirimeix els empats en les votacions del Ple, 
mitjançant un vot de qualitat per la presidenta i un vot de qualitat pel president.»

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició d’un apartat 8

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

«Article 3. Règim jurídic
[...]
3. El Consell es relaciona amb el Parlament mitjançant la comissió parlamenta-

ria corresponent.»

Esmena 19
GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt a l’article 1

Addició d’un apartat 5 de l’article 3 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la relació següent: 

«El Consell es relaciona amb el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals»

Esmena 20
GP de Junts per Catalunya (7)
D’addició d’un apartat 9

9. Es modifica els apartats 2 i 3 de l’article 15 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent: 

«Article 15. Recursos econòmics
1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per al seu funcionament, disposa 

dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.
b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
c) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell.
d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions del 

Consell.
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e) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a la gestió d’emissores de ra-
diodifusió sonores i de televisió atorgades per la Generalitat, en la proporció que es 
determini per via reglamentària.

2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-
supost, el qual ha d’ésser tramès, mitjançant la Mesa del Parlament, al Govern per-
què sigui integrat, amb la deguda singularització i, per tant, mitjançant una secció 
específica i independent, en els pressupostos generals de la Generalitat.

2 bis. El Consell exerceix la funció recaptadora per al cobrament de les sancions 
imposades i d’altres ingressos de dret públic que li corresponguin en l’exercici de les 
seves funcions, tant en període voluntari com en via de constrenyiment.

3. El pressupost del Consell es regula, en allò que sigui aplicable, per aquesta 
Llei, la normativa reguladora de les finances públiques i per les lleis de pressupos-
tos de la Generalitat.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya

La Ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 16, que incorpora 
també una esmena tècnica: 

«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-
dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té per-
sonalitat jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la 
Generalitat i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. 
El Consell té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta 
llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.»

Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 17: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 

terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovi-
sual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

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

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Modificació i addició (apartat 5) de l’article 6 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 8, 9 i 10: 
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«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-
tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
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’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

«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, respectiva-
ment, els apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de 
béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què 
són titulars, a la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració 
tributària.

»5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 
4, i de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les de-
claracions com 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.» 

Modificació i addició (apartat 5) de l’article 8 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 18 i 19 i una es-
mena tècnica: 

«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 facul-
tats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·li-
citen, com a mínim, la meitat dels seus membres.»

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a 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 el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»
«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels 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 l’article 4.1.»

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000 del 4 de maig, del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 20: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 
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TEXT PRESENTAT

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.
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 Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»
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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-
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.»
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ESMENES PRESENTADES

A tot l’article

Enmienda 21
GP de Ciutadans (3)
De modificación del artículo 2 que pasa a tener el siguiente redactado 

Artículo 2. Modificación parcial de la Ley 11/2007, de 7 de octubre, de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales 

1. Se modifica el artículo 2 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 2. Función de servicio público
El servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat consiste en la 

prestación a los ciudadanos de un servicio esencial de producción, edición y difu-
sión de contenidos audiovisuales a través de los medios de comunicación públicos 
que persigue el interés público de: 

1. Perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información.

2. Promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales.

2. Se modifica el artículo 3 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 3. Naturaleza.
1. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es una entidad de derecho pú-

blico con especial autonomía, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
2. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales queda formalmente ads-

crita a la Administración de la Generalidad mediante el departamento competente 
en materia audiovisual.

3. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales goza de autonomía en su 
gestión e independencia funcional respecto del Govern de la Generalitat y de la ad-
ministración de esta última.

3. Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido:

 Artículo 4. Régimen jurídico
1. La actividad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe ajus-

tarse a esta ley, la normativa en materia de servicios audiovisuales y en su defecto, 
el derecho público.

2. La contratación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales queda sometida a derecho público a excepción de las relaciones 
laborales de los empleados no directivos de la corporación y de sus empresas filiales 
y sin perjuicio de la no sujeción a regulación armonizada de los contratos de servi-
cios audiovisuales destinados a la compra, el desarrollo, la producción o la copro-
ducción de programas listos para su uso y de otros servicios preparatorios, como los 
relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas necesarios para la realización 
de estos programas.

En ningún caso queda comprendida en dicha no sujeción el suministro del ma-
terial técnico necesario para la producción, coproducción y radiodifusión de esos 
programas.

3. Los acuerdos dictados por los órganos de gobierno de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales y las pretensiones que se deduzcan de ellos son compe-
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tencia de la jurisdicción que corresponda en cada caso, sin necesidad de formular 
reclamación previa alguna ni recurso administrativo alguno.

4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 7. Composición del Consejo de Gobierno y elección de los miembros que 
lo integran y del presidente o presidenta.

1. El Consejo de Gobierno está integrado por seis miembros.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno deben ser personas físicas que: 
A. Tengan más de quince años de experiencia en el sector audiovisual en puestos 

de especial responsabilidad.
B. Sean consideradas personas de reconocido prestigio y reúnan requisitos de 

idoneidad, probidad y honorabilidad.
C. No estén afiliadas a ningún partido político, entidades vinculadas a los mis-

mos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga por 
finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo.

D. En los últimos 4 años no hayan desempeñado funciones directivas o de espe-
cial responsabilidad en partidos político, grupo institucional formado a partir de los 
mismos, sindicato o entidad que pueda ser considerada grupo de interés que tenga 
por finalidad influir en las decisiones del poder legislativo y/o ejecutivo, no hayan 
sido nombradas cargos de confianza o eventuales por cargos o autoridades que de-
ban su nombramiento en último término al apoyo de partidos políticos o grupos ins-
titucionales formados a partir de los mismos o que no deban, al menos, el setenta 
por ciento de sus ingresos recurrentes a alguno de los anteriores.

Se entenderá afectada una persona por las anteriores causas de inelegibilidad 
cuando esté personalmente afectada por las mismas o cuando dichas causas con-
curriesen en alguna de las personas con las que mantuviese relación familiar hasta 
el 2º grado de consanguinidad o afinidad o relación afectiva, profesional, económi-
ca de análoga intensidad.

E. Tengan plena capacidad de obrar, estén en pleno uso de sus derechos civiles 
y no hayan sido sancionadas penal o administrativamente en los últimos diez años.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno son elegidos por el Parlamento de Ca-
taluña empleando un concurso público cuyos principios esenciales son la transpa-
rencia, libre concurrencia, objetividad y estricta valoración de mérito y capacidad 
y cuyas bases esenciales se regulan en esta ley.

4. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, como mínimo, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Bole-
tín Oficial del Parlamento de Cataluña y su página web el inicio del procedimiento, 
la convocatoria a la presentación de candidaturas y las bases del concurso.

5. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles a contar desde de la fecha de la última de las publicaciones en 
alguno de los diarios oficiales.

6. La convocatoria deberá establecer la necesidad de que los candidatos acredi-
ten los requisitos previstos en el apartado primero, con indicación de los medios que 
los candidatos pueden y/o deben emplear a tal efecto.

7. Asimismo, los candidatos acompañarán a su solicitud un documento explicati-
vo con las propuestas y/o medidas que propondrían adoptar al Consejo de Gobierno 
en caso de ser elegidos como miembros del mismo.

8. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comisión 
parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de todos 
aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos.
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9. La comisión deberá elaborar una lista con los 10 candidatos de mayor preferen-
cia en atención a los requisitos previstos en el apartado primero. La lista deberá ser 
aprobada en la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

10. Después de la publicación de la lista de candidatos, cada uno de ellos deberá 
comparecer ante la comisión y realizar un ejercicio práctico ante la misma.

11. Tras la finalización de las respectivas comparecencias y la fase de ejercicio 
práctico, la comisión competente deberá aprobar la elevación al Pleno de una pro-
puesta de nombramiento de seis candidatos con el voto favorable de dos terceras 
partes de los votos.

12. El Pleno del Parlamento podrá aprobar la propuesta de nombramiento de 
seis candidatos con el voto favorable de dos terceras partes de los votos en una úni-
ca votación.

En caso de no reunirse dicho quorum favorable, la propuesta se entenderá recha-
zada, debiéndose iniciar un nuevo concurso.

13. Antes de la votación de la propuesta nombramiento de candidatos, cualquier 
grupo parlamentario podrá solicitar la previa y obligatoria comparecencia de todos 
los candidatos propuestos ante el Pleno, debiéndose garantizar, al menos, dos tur-
nos de participación de los diferentes grupos parlamentarios de la cámara.

14. En caso de aprobación por el Pleno del Parlamento según lo dispuesto en los 
apartados anteriores, los miembros del Consejo de Gobierno serán nombrados por 
la Presidencia del Parlamento y deberán tomar posesión del cargo en el plazo de 
una semana desde la fecha de la publicación del nombramiento en el Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles en todo momento.

16. Asimismo, con la elevación al Pleno de la propuesta de nombramiento, la 
comisión competente deberá elaborar una breve memoria justificativa del cumpli-
miento.

17. En los supuestos enumerados en el artículo 9.5, el miembro sustituido es ele-
gido por el Parlamento, por mayoría de dos tercios, siguiendo el mismo procedi-
miento que establece el presente artículo.

5. Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo de Gobierno.
1. Los miembros del Consejo de Gobierno se dedican con exclusividad y a tiempo 

completo a su cargo, actúan con plena independencia, objetividad y neutralidad y no 
están sometidos a instrucción o indicación alguna en el ejercicio de sus funciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, los miembros del Consejo de Gobierno 
están asimilados a los altos cargos de la Generalidad a los efectos de su plena suje-
ción al régimen general de incompatibilidades y deberes de actuación prevista en la 
legislación aplicable a los mismos.

3. La retribución anual de los miembros del Consejo de Gobierno no superará la 
retribución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento 
de especial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará 
ligada al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad infor-
mativa y garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno re-
mitirá a la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retri-
bución anual para sus miembros, sobre la cual se habrá de pronunciar favorable o 
desfavorablemente dicha comisión, la cual podrá realizar observaciones al respecto.

4. La condición de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible con la 
condición de miembro del Parlamento o del Gobierno, con el ejercicio de cualquier 
cargo de elección o designación políticas, con el ejercicio de actividades en las ad-
ministraciones públicas y con el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en 
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partidos políticos, entidades a estos vinculadas, organizaciones sindicales o empre-
sariales.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno y/o las personas vinculadas con los 
mismos por relación familiar hasta el 2º grado de consanguinidad y/o afinidad o re-
lación afectiva, profesional, económica de análoga intensidad no pueden tener inte-
reses directos ni indirectos en empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, 
de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de Internet, ni en cualquier 
tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de progra-
mas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o a sus empresas filiales, 
ni con ningún tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con te-
levisiones o radios públicas ni en sus empresas filiales.

6. La concurrencia sobrevenida de alguna de las causes anteriormente indicadas 
implicará el inmediato deber del miembro del Consejo de Gobierno afectado de re-
velar dicha circunstancia a los miembros del Consejo, a la comisión competente del 
control de la Corporación en el Parlamento y su cese automático.

7. Los miembros del Consejo de Gobierno no podrán, durante los tres años si-
guientes a la fecha de su efectivo cese, ser designados como personal eventual, car-
gos de confianza, personal interino, laboral o mercantil del Govern de la Gene-
ralitat, la Administración dependiente de esta última, cualquier institución de la 
Generalitat no dependiente del Govern, cualquier entidad del sector público de 
la Generalitat o sociedad, entidad o empresario con la que la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales hubiese mantenido relación contractual alguna durante 
la vigencia del cargo o la mantuviese en el plazo de 3 años tras la fecha del cese.

6. Se introduce un nuevo artículo 8 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 

8 bis. Deber de revelación y de abstención en situaciones de conflicto de intereses
1. Los miembros del Consejo de Gobierno y los directores de los canales de te-

levisión, radio o medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovi-
suales deberán: 

a. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que 
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el in-
terés de la Corporación de: 

– perseguir la mayor efectividad posible de derechos y libertades fundamentales 
previstos en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 
Derecho de la Unión Europea, como es el caso del derecho a la información; 

– promover los principios y valores constitucionales y estatutarios como la de-
mocracia, el pluralismo político, la difusión de la cultura y la promoción de las len-
guas oficiales

– perseguir en su actividad los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía del pluralismo político.

– Garantizar la independencia de la Corporación.
b. Revelar al Consejo de Gobierno y a la comisión competente del Parlamento la 

existencia de cualquier situación de conflicto de interés.
c. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de decisiones en las 

que personalmente o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo 
o indirecto.

7. Se modifica el artículo 9 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 9. Duración del mandato de los miembros del Consejo de Gobierno y 
administración temporal para el caso de vacancia.

1. El mandato de los miembros del Consejo de Gobierno tiene una duración de 
seis años. Dichos miembros no pueden renovar su mandato, salvo que hayan acce-
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dido al cargo dentro de los seis meses anteriores a la finalización del mandato, ex-
cepto el presidente o presidenta, que no puede renovarlo en ningún caso.

2. Cada tres años debe renovarse a la mitad de los miembros del Consejo de Go-
bierno. El presidente o presidenta debe renovarse cada seis años, coincidiendo con 
la finalización de su mandato.

3. En caso de vacante de un miembro del Consejo de Gobierno sobrevenida an-
tes de doce meses de la finalización del mandato, debe nombrarse a un nuevo miem-
bro, de conformidad con lo establecido por el artículo 7. El mandato de este nuevo 
miembro finaliza en la fecha en que habría finalizado el mandato del miembro al 
que sustituye.

4. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan cuando finaliza su mandato. 
En caso de situación de vacancia de más de la mitad de las plazas del Consejo de 
Gobierno, las funciones de supervisión y administración ordinarias serán ejercidas 
por una comisión paritaria compuesta por seis miembros, de los cuales tres serán 
elegidos entre los profesionales directivos con vinculación laboral indefinida con 
Corporación con mayor antigüedad y los tres restantes por los representantes de los 
trabajadores.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno cesan por renuncia o traspaso, por in-
capacidad permanente para el ejercicio de su cargo, por incompatibilidad sobreve-
nida, por inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o por condena firme por 
delito doloso, sin perjuicio de lo que establece la Ley 14/2005, de 27 de diciembre, 
sobre la intervención del Parlamento de Cataluña en la designación de las autori-
dades y los cargos de designación parlamentaria y sobre los criterios y los procedi-
mientos para evaluar su idoneidad.

8. Se modifica el artículo 8 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 11. Función y competencias del Consejo de Gobierno.
1. La función del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus miembros es la su-

pervisión del cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad in-
formativa y garantía de pluralismo político de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales.

2. El Consejo de Gobierno tiene las siguientes funciones: 
a) Establecer las directrices básicas de la organización y la actuación empresa-

rial de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.
b) Proponer al Gobierno de la Generalidad la creación de nuevas empresas fi-

liales, la disolución y la liquidación de empresas filiales existentes y la inversión o 
desinversión en otras sociedades mercantiles.

c) Nombrar y separar, a propuesta del presidente o presidenta, al personal direc-
tivo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales 
a excepción de los máximos responsables de los canales de televisión y radio que 
gestione la misma gestione.

e) Establecer los mecanismos de participación en la elaboración del contra-
to-programa, que deben incluir un informe preceptivo de los representantes de los 
trabajadores y del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.

f) Aprobar la propuesta de contrato-programa y velar por su adecuación al man-
dato marco aprobado por el Parlamento.

g) Establecer las directrices oportunas para que la programación cumpla la mi-
sión de servicio público que tiene encomendada, de acuerdo con el contrato-pro-
grama.

h) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el plan de actividades de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, así como el plan de actuación de 
sus empresas filiales.
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i) Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales.

j) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las plantillas y el organigra-
ma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empresas filiales, 
atendiendo a criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

k) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, el régimen de retribuciones 
del personal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus empre-
sas filiales.

l) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, las cuentas y los anteproyec-
tos de presupuesto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y de sus 
empresas filiales.

m) Aprobar, si procede, el endeudamiento de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales previa autorización de los órganos competentes de la Generalidad.

n) Requerir al presidente o presidenta, en cualquier momento, información sobre 
cualquier aspecto de su gestión.

o) Aprobar las directrices sobre la emisión de publicidad en los medios de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

p) Aprobar, a propuesta del presidente o presidenta, los criterios de programa-
ción de los medios de comunicación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

q) Velar por el cumplimiento de las cuotas de producción, de acuerdo con la re-
gulación vigente y el contrato-programa.

r) Conocer y resolver, en última instancia, los conflictos que se planteen con re-
lación al derecho de rectificación.

s) Adquirir, disponer, enajenar y grabar toda clase de bienes muebles e inmue-
bles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y 
reales, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente.

t) Adquirir, grabar y enajenar por cualquier título, dentro de los límites estable-
cidos por la ley; realizar cualquier operación sobre acciones, obligaciones u otros 
títulos valores, y realizar actos de los que resulte la participación en otras socieda-
des, con la concurrencia a su constitución o bien con la suscripción de acciones en 
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

u) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos, contratos o negocios jurí-
dicos, con los pactos, las cláusulas y las condiciones que considere oportuno, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

v) Aprobar, si procede, las tarifas o los precios por los servicios que requieran 
una contraprestación económica de los usuarios.

w) Aprobar los informes que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
tenga que elevar al Parlamento y, si procede, al Gobierno de la Generalidad.

x) Participar con el resto de miembros del Consejo, por delegación del presidente 
o presidenta, en funciones de dirección, gestión y administración.

9. Se introduce un nuevo artículo 11 bis a la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que tiene el siguiente redactado: 

Artículo 11 bis. Elección y régimen aplicable a los directores de los canales de 
televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales 

1. Los máximos responsables o directores de los canales de televisión, radio y me-
dios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales serán nombra-
dos por el Parlamento de Cataluña mediante un procedimiento de concurso público, 
cuyos principios esenciales son la transparencia, la libre concurrencia, objetividad y 
estricta valoración de mérito y capacidad y cuyas bases esenciales se regulan a con-
tinuación y entre profesionales de reconocido prestigio y contrastada independencia.

2. A los directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales les será de aplicación supletoria el ré-
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gimen legal previsto para los miembros del Consejo de Gobierno de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales.

3. Sin perjuicio de la supervisión del Consejo de Gobierno, directores de los ca-
nales de televisión, radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales deben ejercer su cargo con plena independencia, objetividad e impar-
cialidad.

4. La retribución anual de directores de los canales de televisión, radio y medios 
digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales no superará la retri-
bución máxima anual prevista para el personal funcionario con complemento de es-
pecial dedicación en su máximo nivel y su íntegra percepción efectiva estará ligada 
al cumplimiento de los principios de neutralidad política, objetividad informativa y 
garantía del pluralismo político. En todo caso, el Consejo de Gobierno remitirá a 
la comisión competente del Parlamento de Cataluña una propuesta de retribución 
anual para directores de los canales de televisión, radio y medios digitales de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, sobre la cual la comisión compe-
tente se habrá de pronunciar favorable o desfavorablemente dicha comisión, la cual 
podrá realizar observaciones al respecto.

5. El Parlamento de Cataluña, mediante acuerdo de la comisión competente, pu-
blicará, al menos, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en el Boletín 
Oficial del Parlamento y en su página web el inicio del procedimiento y la convoca-
toria a la presentación de las candidaturas a directores de los canales de televisión, 
radio y medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

6. El plazo mínimo para la posible presentación de candidaturas no será inferior 
a veinte días hábiles.

7. En la convocatoria se deberá establecer la necesidad de que los candidatos 
acrediten los requisitos de profesionalidad, experiencia y la ausencia de incompati-
bilidades previstas en esta ley.

8. Los candidatos deberán estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos 
y cumplir las condiciones de idoneidad, probidad, profesionalidad e independencia 
necesarias para ejercer el cargo, contar con más de diez años de experiencia efecti-
va en funciones análogas y no haber sido sancionados administrativa o penalmente.

9. Asimismo, los candidatos deberán acompañar a su solicitud un programa de 
actividades prospectivo sobre la eventual actividad que debería llevar a cabo el ca-
nal o medio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales bajo su posible di-
rección. No obstante, y sin perjuicio de su carácter de requisito preceptivo de la can-
didatura, el cumplimiento del programa presentado no será jurídicamente exigible.

10. Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas, la comi-
sión parlamentaria competente deberá resolver la exclusión de las candidaturas de 
todos aquellos ciudadanos que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisi-
tos previstos en este artículo y elaborar una lista de todos los candidatos admitidos, 
debiendo constar los mismos numerados en orden de preferencia para designarlos 
como director o directora en atención a la valoración suficientemente motivada y 
fundamentada de los requisitos de acceso al cargo. La lista deberá ser aprobada en 
la comisión competente por mayoría de dos terceras partes de los votos.

11. La comisión parlamentaria competente deberá sustanciar la comparecencia 
de aquellos tres candidatos con mayor preferencia para ser nombrados y elevará al 
Pleno una lista reducida con estos tres candidatos.

12. El Pleno puede decidir el nombramiento de cualquiera de los tres candidatos 
propuestos si, en una primera votación en la que cada diputado tendrá que escribir 
un solo nombre en la papeleta de entre los tres candidatos, alguno de los candida-
tos obtiene el apoyo de una mayoría de dos terceras partes de los votos. Si en esta 
primera votación ninguno de los candidatos obtiene el apoyo de una mayoría de 
dos terceras partes, aquellos dos candidatos que más apoyo hubieran obtenido en la 
primera votación se someterán a una nueva votación en la que se utilizará el mismo 
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procedimiento que en la primera, siendo elegido aquel candidato que obtenga el ma-
yor apoyo, siempre y cuando el mismo supere una mayoría de dos terceras partes.

13. En caso de que el Pleno no pudiera nombrar ninguno de los candidatos como 
director o directora según lo previsto en el apartado anterior, el procedimiento de 
nombramiento continuará con los subsiguientes tres candidatos en el orden previs-
to en la lista aprobada por la comisión competente y así sucesivamente hasta que 
de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores fuera posible el corres-
pondiente nombramiento o que se agoten los candidatos contemplados en la lista 
aprobada por la comisión. En este último caso, el procedimiento de nombramiento 
deberá iniciarse con una nueva convocatoria de candidatos.

14. El candidato elegido es nombrado por el presidente del Parlamento y debe 
tomar posesión del cargo en el plazo de una semana desde la fecha de la publicación 
del nombramiento en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

15. Todos los actos y resoluciones dictadas y los documentos del procedimiento 
serán públicos y libremente accesibles.

10. Se modifica el artículo 13 bis de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 13 bis. Funciones del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de 
Gobierno.

El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Gobierno tiene las siguientes 
funciones: 

a) Ejercer las funciones del presidente o presidenta en caso de ausencia tempo-
ral, siempre y cuando la misma no se deba a circunstancia incapacitante de este o 
de esta y con independencia de que dicha circunstancia sea temporal o transitoria.

b) Representar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ante las ins-
tituciones, por delegación del presidente o presidenta.

c) Todas las funciones que le delegue el presidente o presidenta.

11. Se modifica el artículo 16 de la Ley 11/20017, de 11 de octubre, de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 16. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación.
1. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación es el órgano asesor de la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en materia de programación y de 
contenidos. El Consejo Asesor asiste al Consejo de Gobierno y al presidente o presi-
denta en la definición y la evaluación de las políticas y estrategias de programación 
de los distintos medios y servicios de la Corporación.

2. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación está integrado por ocho 
miembros, elegidos por el Parlamento entre personas de reconocido prestigio del 
sector audiovisual, los cuales deben representar la pluralidad de la sociedad ca-
talana y los intereses culturales, educativos, lingüísticos, deportivos, asociativos y 
profesionales del conjunto de la ciudadanía. Cuatro de los miembros deben ser tra-
bajadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los restantes cua-
tro miembros deben ser usuarios. Los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y 
de Programación deben ser elegidos por el Pleno del Parlamento, por una mayoría 
de dos tercios.

3. El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación debe escoger entre sus 
miembros, y por mayoría absoluta, a un presidente o presidenta del Consejo, que 
tiene las siguientes funciones: 

a) Representar al Consejo en todo tipo de actos públicos ante el Parlamento, el 
Gobierno de la Generalidad y las instituciones representativas.

b) Convocar al Consejo Asesor, a instancia propia o del Consejo de Gobierno, y 
presidir y ordenar las sesiones del Pleno y velar por la ejecución de sus decisiones.

4. El mandato de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Progra-
mación debe renovarse cada tres años.
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5. El Consejo Asesor se reúne cuando es convocado de acuerdo con el artículo 
3.b o, como mínimo, cada tres meses, así como cuando debe pronunciarse precep-
tivamente.

6. La condición de miembro del Consejo Asesor de Contenidos y de Programa-
ción no exige dedicación exclusiva.

Apartat 1
Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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 7 membres que han de ser persones amb 
mèrits professionals rellevants. 5 són elegits pel Parlament i 2 pels treballadors i 
treballadores de la CCMA. Tots els consellers tindran dedicació exclusiva i la ma-
teixa consideració i remuneració.

2. Cinc dels set 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 fun-
cions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de 
responsabilitat similar, en entitats públiques o privades. Aquests mèrits han d’ésser 
justificats de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència 
l’apartat 3.

3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de recollir les propostes dels can-
didats per a formar el consell 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’Au-
diovisual de Catalunya ha d’elevar al Parlament una relació de les persones consi-
derades 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 lliurar 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 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 treballadores de les empreses de la CCMA en candidatures indi-
viduals. Serà una responsabilitat incompatible amb altres càrrecs interns o de repre-
sentació dels treballadors. Hauran de retre comptes als professionals de la CCMA en 
reunions periòdiques i tindran garanties equivalents a les dels membres dels comitès 
d’empresa quan deixen les seves funcions. Caldrà reglamentar dins la CCMA les ga-
ranties 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 membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, seguint el mateix pro-
cediment que estableix l’article present i mantenint sempre la proporció de 5 mem-
bres elegits pel Parlament i dos pels treballadors i treballadores de la Corporació.

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 5 
membres elegits per la cambra, per una majoria de dos terços.
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7. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»

Esmena 23
GP Republicà (7)
De modificació, supressió i addició

Article 2. 1. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Cor-
poració Catalana 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 set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants

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. El Parlament ha d’iniciar els tràmits del procediment d’elecció i/o renovació. 
Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i resoldre 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·legats per 
ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’in-
cloure necessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empre-
sarial 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.»

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació, addició i supressió del punt 1 de l’article 2 

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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: 
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«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i de la co-presidència.

1. El Consell de Govern és integrat per set membres que han de ser persones amb 
mèrits professionals rellevants, cinc són elegits pel Parlament i dos pels treballadors 
i treballadores de la CCMA.

2. Els cinc membres del Consell de Govern que 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 especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, 
de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats pú-
bliques o privades. Aquests mèrits han de ser justificats de manera concreta en l’in-
forme 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 i paritari de selecció de candidats per formar part del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A més dels 
mèrits al·legats 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 ha de ser 
superior al de membres que han de ser elegits. Aquesta llista ha d’anar acompanya-
da 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 parlamentà-
ria que correspongui. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya haurà de garantir 
que en la llista cap sexe tingui una proporció inferior al 40% ni superior al 60% 
tal i com disposa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a 
la paritat mínima.

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

6. El Parlament elegeix per majoria de dos terços un president i una presidenta 
en caràcter de co-presidència del Consell de Govern d’entre els set membres elegits 
per la cambra i pels treballadors.

7. En els supòsits esmentats a l’article 9.5, el membre substitut és elegit pel Par-
lament o pels treballadors de la CCMA, segons correspongui, mantenint sempre la 
proporció de cinc membres escollits pel Parlament i dos membres pels treballadors 
de la corporació i els procediments d’elecció descrits en aquesta norma. Si el mem-
bre que s’ha de substituir és el president o presidenta que conformen la co-pre-
sidència del Consell de Govern, el membre substitut ha de ser elegit entre els set 
membres elegits per la cambra i pels treballadors.

8. El Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència, que pot exercir les 
funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents.»
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Apartat 1, punt 2
Esmena 25
GP de Junts per Catalunya (8)
D’addició a l’apartat 2 del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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: 

[...]
«2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament per una ma-

joria 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 
especialment que hagin exercit funcions d’administració, d’alta direcció, de con-
trol o d’assessorament, o funcions de responsabilitat similar, en entitats públiques o 
privades preferentment del sector audiovisual. Aquests mèrits han de ser justificats 
de manera concreta en l’informe sobre els candidats a què fa referència l’apartat 3.

2 bis. Els candidats o candidates hauran de complir els requisits següents: 
a) Ser major d’edat i tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE.
b) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, grau o títol equivalent. En el 

cas de titulació estrangera s’haurà d’acompanyar de la convalidació pertinent.
c) No estar sotmès en cap causa d’incompatibilitat.»

Apartat 1, punt 3
Esmena 26
GP de Junts per Catalunya (9)
D’addició a l’apartat 3 del punt 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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: 

[...]
«3. Correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya regular, convocar i re-

soldre 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·legats per ocupar el càrrec, els candidats han de presentar un projecte de gestió 
adequat al mandat marc 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.»

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3 de l’apartat 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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 redacció següent: 

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

[...]
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 
Mitjans Audiovisuals, en un nombre que ha d’ésser igual o superior al de les vacants 
existents. Els candidats han de presentar davant del Consell de l’Audiovisual de Ca-
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talunya, en el termini de 30 dies, els mèrits que al·leguen per ocupar el càrrec, així 
com 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’ins-
pirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 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.

[...]

Apartat 1, punt 4
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De supressió del punt 4 de l’apartat 1 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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.

[...]
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.

[...]

Apartat 2
Esmena 29
GP de Junts per Catalunya (10)
De modificació i addició al punt 2 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
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 resten subjectes a la legislació aplicable a aquests.
Als contractats d’alta direcció se’ls ha d’aplicar el mateix règim retributiu que 

els dels membres del Consell de Govern.»

Esmena 30
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició al punt 2 de l’article 2

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, tant 
quant a salari com quant a complements.»
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Apartat 3
Addició nou punt 3 bis
Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt 3 bis a l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

5 bis. Es modifica l’apartat d de l’article 11, que passa a tenir la redacció següent: 
d) Nomenar i separar, a proposta del president o presidenta, en base al procedi-

ment públic de selecció previst al punt 2 d’aquest article, el personal directiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició d’un punt 5 b a l’article 2

5 bis) Es modifica l’article 11 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’addició d’una lletra d’un paràgraf al final 
de la lletra d) que resta redactada de la següent manera

Article 11 (funcions del Consell de Govern)
d) Nomenar i separar el personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i de les seves empreses filials. Els nomenaments es faran a proposta de 
la presidència del Consell de Govern, a excepció del director/a de TVC i el director/a 
de Catalunya Ràdio, que hauran de partir d’un procediment públic previ de presen-
tació i de selecció basat en criteris professionals.

Apartats 4, 5 i 6
Esmena 33
GP Republicà (8)
De modificació

Article 2. 4, 5 i 6 Es modifica 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 se-
güent: 

«Competències del Consell de Govern
El Consell de Govern 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.
b) Proposar al Govern de la Generalitat la creació de noves empreses filials, la 

fusió per absorció, la dissolució i la liquidació d’empreses filials existents i la inver-
sió o desinversió en altres societats mercantils.

c) Nomenar i separar discrecionalment el director o directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’acord amb el procediment i els criteris 
establerts per l’article 14.

d) Nomenar i separar, a proposta del director o directora general, el personal 
directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials.

e) Establir els mecanismes de participació en l’elaboració del contracte progra-
ma, que han d’incloure un informe preceptiu dels representants dels treballadors i 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació.

f) Aprovar la proposta de contracte programa elaborada conjuntament amb el 
director o directora general, i vetllar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel 
Parlament.

g) Establir les directrius pertinents perquè la programació compleixi la missió de 
servei públic que té encomanada, d’acord amb el contracte programa.
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h) Aprovar, a proposta del director o directora general, el pla d’activitats de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i també el pla d’actuació de les seves 
empreses filials.

i) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolupament de les activitats de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials.

j) Aprovar, a proposta del director o directora general, les plantilles i l’organi-
grama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, atenent criteris d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

k) Aprovar, a proposta del director o directora general, el règim de retribucions 
del personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves em-
preses filials.

l) Aprovar, a proposta del director o directora general, els comptes i els avant-
projectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les 
seves empreses filials.

m) Aprovar, si escau, l’endeutament de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals prèviament a l’autorització dels òrgans competents de la Generalitat.

n) Requerir al personal directiu, en qualsevol moment, informació detallada i 
completa sobre qualsevol aspecte de la seva gestió.

o) Aprovar les directrius sobre l’emissió de publicitat en els mitjans de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

p) Aprovar, a proposta del director o directora general, els criteris de la programa-
ció 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 conflictes 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, modificar 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 sobre 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, contractes 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 con-
traprestació econòmica dels usuaris.

w) Aprovar 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 
Govern de la Generalitat.»

Apartat 4
Esmena 34
GP de Junts per Catalunya (11)
De modificació al punt 4 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció 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 del con-

veni col·lectiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
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ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

Addició d’un nou apartat

Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al final de la lletra k del punt 4 de l’article 2

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 empre-
ses filials, i observar el caràcter públic de les retribucions del personal directiu i del 
personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, així com del personal d’empreses externes que presenten serveis a la 
Corporació.

Apartat 5
Esmena 36
GP de Junts per Catalunya (12)
De supressió al punt 5 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
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-
tègia empresarial i en l’organització dels processos productius; i un Pla de Funcions 
que defineixi les estructures internes adients.»

Apartat 6
Esmena 37
GP de Junts per Catalunya (13)
De modificació al punt 6 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
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 els directors de TV3 i Catalunya Radio s’ha de fer 

d’acord amb un procediment públic de presentació i selecció de candidats anàleg al 
que estableixen l’apartat 3 de l’article 7.»

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de l’apartat 6 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

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 
selecció de candidats, aprovat prèviament pel Consell de Govern, per majoria abso-
luta, amb criteris de transparència. A més dels mèrits al·legats per ocupar el càrrec, 
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els candidats han de presentar un projecte de gestió que ha d’incloure necessària-
ment les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació empresarial i, en el cas 
dels directors o directores dels mitjans, també hauran d’incloure les directrius bàsi-
ques que es proposen implementar per a la millora dels procediments per al compli-
ment de les missions inherents al servei públic de comunicació audiovisual.»

Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició d’un punt 6 bis a l’article 2

6 bis) Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’addició d’una lletra v) que resta redactada 
de la següent manera: 

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 proveïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, així com per garantir el caràcter públic dels imports econòmics dels contractes 
d’aquestes empreses, especialment aquelles contractades per assumir produccions 
externes i/o associades.

Apartat 9
Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’un punt 9 bis a l’article 2

9 bis) Es modifica la lletra d) de l’article 21 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la se-
güent 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 convenis 
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 seleccio-
nades compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballadors 
i treballadores i els codis deontològics professionals.

Apartat 10
Esmena 41
GP de Junts per Catalunya (14)
De modificació al punt 10 de l’article 2

Article 2. Modificació parcial de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals

[...]
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 directius consellers delegats i altres càrrecs directius de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses filials se sotmeten al con-
trol de la comissió parlamentària corresponent, per mitjà dels procediments esta-
blerts 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.»
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Addició de nous punts

Esmena 42
GP Republicà (6)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern també presideix la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Esmena 43
GP Republicà (9)
D’addició d’un nou punt a l’article 2 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«2. Els acords del Consell de Govern s’adopten per majoria dels membres de 
dret, excepte en els supòsits de l’article 11.c, d, e, f, g, k i l, en els quals es reque-
reix una majoria qualificada de dos terços. Si en una primera votació no s’assoleix 
aquesta majoria qualificada, cal fer una segona votació, una vegada han transcorre-
gut vint-i-quatre hores. Si en aquesta segona votació tampoc 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.»

Esmena 44
GP Republicà (10)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 13 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions següents: 
a) Representar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en tota mena 

d’actes públics davant el Parlament, el Govern de la Generalitat i les institucions 
representatives.

b) Representar el Consell de Govern i vetllar perquè s’executin les decisions que 
pren.

c) Respondre, oralment o per escrit, les preguntes que li formuli la comissió de 
control parlamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

d) Requerir al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes pre-
ceptius i els que consideri pertinent de sol·licitar-li.

e) Convocar i fixar l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Consell de Govern.

f) Presidir les sessions del Consell de Govern.
g) Moderar el desenvolupament dels debats del Consell de Govern, 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 ponències del Consell de Govern.
j) Delegar en els consellers les funcions que consideri pertinents.»

Esmena 45
GP Republicà (11)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 14 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 
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«El director o directora general
1. El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals és nomenat pel Consell de Govern, per mitjà de convocatòria pública prèvia, 
entre professionals amb prestigi i competència reconeguts.

2. El director o directora general té la condició de personal laboral d’alta direcció.
3. El director o directora general exerceix les funcions executives de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, i assisteix a les sessions del Consell de Go-
vern amb veu però sense vot.

4. És aplicable al director o directora general el mateix règim d’incompatibilitats 
que el que s’aplica als membres del Consell de Govern.

5. En el cas que el càrrec de director o directora general resti vacant, les fun-
cions d’aquest han d’ésser assumides provisionalment, per un termini màxim de tres 
mesos, pel president o presidenta, o per la persona que aquest designi entre els mà-
xims directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Esmena 46
GP Republicà (12)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’article 15 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Funcions del director o directora general
1. El director o directora general, al qual corresponen les facultats de l’alta di-

recció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té les funcions següents: 
a) Complir i fer complir les disposicions que regulen la Corporació i els acords 

adoptats pel Consell de Govern en l’àmbit de les seves competències.
b) Elaborar, conjuntament amb el Consell de Govern, la proposta del contracte 

programa.
c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern el pla d’activitats de 

la Corporació, els plans d’actuació de les seves empreses filials i la memòria anual.
d) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament del personal 

directiu, amb criteris de professionalitat, una vegada el Consell de Govern n’hagi 
ratificat la proposta.

e) Ordenar la programació d’acord amb les directrius aprovades pel Consell de 
Govern.

f) Proposar al Consell de Govern les plantilles i els organigrames de la Corpora-
ció i les seves empreses filials i el règim de retribucions del personal.

g) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de la Corporació i de 
les seves empreses filials, i dictar les disposicions i les instruccions relatives al fun-
cionament i a l’organització interna, sens perjudici de les competències del Consell 
de Govern.

h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació i de les seves empreses 
filials, sens perjudici, si escau, de la preceptiva autorització del Govern.

i) Autoritzar els pagaments i les despeses de la Corporació i de les seves empre-
ses filials, sens perjudici del que els estatuts d’aquestes empreses disposin i de la fa-
cultat de delegació.

j) Efectuar la representació ordinària de la Corporació per a comparèixer en ju-
dicis i en tota mena d’actuacions que no corresponguin al president o presidenta del 
Consell de Govern.

k) Sol·licitar, per mitjà del Consell de Govern, els informes que consideri per-
tinent que emeti el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

l) Donar compliment al que disposa la Llei orgànica del dret de rectificació, amb 
relació als escrits de rectificació.

m) Atorgar, amb l’autorització prèvia del Consell de Govern, tota classe d’actes, 
contractes i negocis jurídics d’acord amb la normativa vigent.
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n) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 
de Govern.»

Esmena 47
GP Republicà (13)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica l’apartat 1 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 relació següent: 

«1. El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en matèria de programació i de con-
tinguts. El Consell Assessor assisteix el Consell de Govern i el director o directora 
general en la definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació 
dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.»

Esmena 48
GP Republicà (14)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica de l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«3. Els estatuts de les empreses filials de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals han d’establir les facultats de l’administrador o administradora únic amb 
relació a l’autorització de despeses, d’ordenació de pagaments i de contractació. 
Aquests estatuts també han de determinar les facultats reservades al director o di-
rectora general de la Corporació.»

Esmena 49
GP Republicà (15)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Modificació de l’article 26 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, que passa a tenir la relació següent: 

«Seguiment de la programació
El director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals ha d’informar permanentment el Consell de Govern i el Consell Assessor de 
Continguts i de Programació sobre el compliment de les obligacions relatives a la 
programació que estableix el contracte programa.»

Esmena 50
GP Republicà (16)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Supressió de l’apartat 2 de l’article 32 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Esmena 51
GP Republicà (17)
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Addició d’un apartat 4 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 relació següent: 

«4. 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.»
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Addició d’un nou article

Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició d’un nou article 3

Article 3. Modificació parcial de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la co-
municació audiovisual de Catalunya

1) S’addiciona un apartat 6 a l’article 125 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, del següent tenor literal: 

»6. Els fons patrimonials audiovisuals públics, en qualsevol suport, hauran de 
ser preservats pel corresponent organisme públic dipositari o titular del mateix, i no 
podran ser alienats ni subrogats a privats.»

2) Es modifica la lletra c de l’article 1 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

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

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb les esmenes 21, 22, 23, 24 i 25 
i unes esmenes tècniques: 

«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 set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants.

»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-
ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 

»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.
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»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.

 Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Modificació i addició (lletres y) i z)) de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octu-
bre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 35 i una esmena tècnica: 
«f) Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius 

de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè el contracte programa s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials.» 

Addició a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 39: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.»
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Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Addició d’un l’article 18 bis a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació au-

diovisual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.»

Addició a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 29: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.»

Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

La ponència recomana un text transaccional amb l’esmena 41: 
«2. Els càrrecs directius de la Corporació 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 
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.»

Addició d’una disposició addicional 
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 56: 
Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.
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TEXT PRESENTAT

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 Audiovisu-
als, dels presidents o presidentes d’ambdós organismes i dels membres del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals establert per aquesta llei és d’aplicació a les renovacions de càrrecs pen-
dents de realitzar en el moment de la seva entrada en vigor.

ESMENES PRESENTADES

Enmienda 53
GP de Ciutadans (4)
De modificación de la disposición transitoria única que pasa a tener el siguiente 
redactado 

Disposición transitoria única. Renovaciones pendientes.
El sistema de elección parlamentaria de los miembros del Consejo de Gobierno 

de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, del presidente de este orga-
nismo y de los miembros del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales establecidos por esta ley es de 
aplicación a las renovaciones de cargos pendientes de realizar en el momento de su 
entrada en vigor.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

TEXT PRESENTAT

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.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei.

Noves disposicions addicionals

Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’una disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per via reglamentària, les con-

dicions en les quals es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim 
de lucre, i més concretament, el règim aplicable a les llicències i a la comunicació 
prèvia, donant compliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, de reserva d’un espai pú-
blic de comunicació per als serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de 
lucre, amb criteris que garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord 
amb el que es determini per reglament.
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Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional Segona
En el termini de 6 mesos el Govern promourà els canvis reglamentaris pertinents 

per a regular que per a accedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunicació 
haurà d’acreditar que compleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels 
treballadors i treballadores i els codis deontològics professionals.

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

Esmena 56
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera 
Les figures de co-presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referides a 
la present norma s’entendran que ostenten les mateixes funcions i característiques 
de les referides a president o presidenta.

TEXT PRESENTAT

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 consen-
suar 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 modificar 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 modifica-
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cions als articles 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 diag-
nosi i les reformes 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.

ESMENES PRESENTADES

No s’han presentat esmenes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text de la proposició de llei amb una ade-
quació tècnica: 

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 promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.

L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.

TEXT PRESENTAT

Títol
Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 58
GP Republicà (1)
D’addició de modificació del títol de la proposició de llei, que passarà a dir-se 

«Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/200, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 58 amb una adaptació tècnica: 
Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
David Mejía Ayra, GP Cs. Josep Riera i Font, GP JxCat. Adriana Delgado i Her-

reros, GP ERC. David Pérez Ibáñez, GP PSC-Units. Marta Ribas Frías, GP CatECP. 
Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC. Esperanza García González, SP PPC; diputats

Predictamen

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

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 promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.

L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.
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Capítol I. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent 

en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té personalitat 
jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la Generalitat 
i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. El Consell té 
autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta llei, per les dis-
posicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcionament.» 

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-

sual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 

terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovi-
sual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

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

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-

tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
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’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera 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, respectiva-
ment, els apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de 
béns patrimonials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què 
són titulars, a la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de 
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l’impost sobre la renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració 
tributària.

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

»5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 
4, i de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de 
presa de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les de-
claracions com 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.» 

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera 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 d’ésser convocat si així ho sol·liciten, 
com a mínim, la meitat dels seus membres.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a 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 el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»

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

«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels 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 l’article 4.1.»

4. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Article 5. Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 
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Capítol II. Modificació de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 6. Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera 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 set membres, que han d’ésser persones 

amb mèrits professionals rellevants.
»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-

ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents.

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 

»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.

»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.

Article 7. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
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«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la 
Generalitat i estan subjectes a llur règim retributiu, tant pel que fa al salari com als 
complements.»

Article 8. Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«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 Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 9. Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007
1. Es modifica la lletra f de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

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

2. Es modifica la lletra k de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

3. S’afegeix una lletra, la y, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

4. S’afegeix una lletra, la z, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i de les seves empreses filials.» 

Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 11/2007
S’afegeix una lletra, la v, a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.» 
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Article 11. Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera 
següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament d’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.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada 
de la manera següent: 

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

Article 12. Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor 
de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
que 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.»

Article 13. Addició de l’article 18 bis a la Llei 11/2007
S’afegeix un article, el 18 bis, a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació au-

diovisual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.» 
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Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 11/2007
S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.» 

Article 15. Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Els càrrecs directius de la Corporació 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 
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.» 

Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.

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 Audio-
visuals, dels presidents d’ambdós organismes i dels membres del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
establert per aquesta llei és aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en 
el moment que entri en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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