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relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00131/12
Substanciació 42

Compareixença en ponència de Mireia Barba, representant d’Espigoladors de Catalu-
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Compareixença en ponència d’una representació de Justícia Alimentària Global 
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mentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació a 
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353-00135/12
Substanciació 43

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 7848/2014 interposat pel Parlament contra el Reial de-
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.03.2019

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell i Viaña, en representació de 

la Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i  
el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres  
i Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari (tram. 352-00682/12).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció 
del malbaratament alimentari (tram. 352-00683/12).

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fun-
dació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari (tram. 352-00684/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Roure amb 
relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 
352-00685/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 352-00686/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció 
del malbaratament alimentari (tram. 352-00687/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi Provincial de 
Distribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre 
la reducció del malbaratament alimentari (tram. 352-00688/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Gremi de Restauració 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 352-00689/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb 
relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 
352-00690/12).

Proposta d’audiència en ponència de David Esteller, responsable del projecte 
contra el malbaratament alimentari de l’Associació Espanyola de Codificació Co-
mercial (Aecoc), amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbarata-
ment alimentari (tram. 352-00691/12).

Proposta d’audiència en ponència de Mireia Barba, representant d’Espigoladors 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbarata-
ment alimentari (tram. 352-00692/12).
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Aprofi-
tem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbara-
tament alimentari (tram. 352-00693/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Justícia Alimentària 
Global amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament ali-
mentari (tram. 352-00694/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa pel Dret a una 

Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 352-
00695/12).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 13.03.2019, DSPC-C 206

Compareixença en ponència de Marta Beltran Domingo, en representació de la 
Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i 
el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres  
i Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari (tram. 353-00124/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari (tram. 353-00125/12).

Compareixença en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fundació 
Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malba-
ratament alimentari (tram. 353-00126/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Roure amb re-
lació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 
353-00127/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-00128/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 353-00129/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-
00130/12).

Compareixença en ponència de David Esteller, responsable del projecte contra 
el malbaratament alimentari de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, 
amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari 
(tram. 353-00131/12).

Compareixença en ponència de Mireia Barba, representant d’Espigoladors de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 353-00132/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma Aprofitem els 
Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 353-00133/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Justícia Alimentària Global 
amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari 
(tram. 353-00134/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa pel Dret a una Ali-
mentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-
00135/12).

ACORD DE LA PONÈNCIA SOBRE LES AUDIÈNCIES ACORDADES

«Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari», 

09.04.2019

Trasllat a aportació escrita
Aportació escrita del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Propo-

sició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (343-00001/12).
Aportació escrita de Justícia Alimentària Global amb relació a la Proposició de 

llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (343-00002/12).

Acord de la ponència sobre una nova sol·licitud d’aportació escrita
Aportació escrita de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la 

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (343-00003/12).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari», 

09.04.2019

Compareixença en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de la Fundació 
Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malba-
ratament alimentari (tram. 353-00126/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-00128/12).

Compareixença en ponència de Mireia Barba, representant d’Espigoladors de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 353-00132/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari (tram. 353-00125/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Roure amb re-
lació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 
353-00127/12).

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-
00130/12).

Compareixença en ponència de Marta Beltran Domingo, en representació de la 
Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus  
i el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i  
Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari (tram. 353-00124/12).

Compareixença en ponència de David Esteller, responsable del projecte contra 
el malbaratament alimentari de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, 
amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari 
(tram. 353-00131/12).
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Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma Aprofitem els 
Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament 
alimentari (tram. 353-00133/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa pel Dret a una Ali-
mentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb relació 
a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (tram. 353-
00135/12).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 17.04.2019 al 10.05.2019).
Finiment del termini: 13.05.2019; 10:30 h.

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 35279; 35281; 35305 i 36372; 35308; 35309 i 36372 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 35279)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 

d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat de la 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).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
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.»
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
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 3
GP de Junts per Catalunya
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: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exer-
ceixen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa 
d’incompatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respec-
tivament, els apartats 2 i 3 d’aquest article, i així mateix, una declaració de béns pa-
trimonials, en la qual s’han de detallar tots els béns, els drets i les obligacions de què 
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’administració 
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 pos-
sessió 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 cons-
tar en el registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.»

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
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 
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 5
GP de Junts per Catalunya
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
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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 6
GP de Junts per Catalunya
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 7
GP de Junts per Catalunya
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.
e) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a la gestió d’emissores de 

radio difusió 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.»

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
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, 
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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.»

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
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 10
GP de Junts per Catalunya
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 11
GP de Junts per Catalunya
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-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya
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.»

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya
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 14
GP de Junts per Catalunya
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.»

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 35281)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Propo-
sició 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).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
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 2
GP Socialistes i Units per Avançar
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-
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.

[...]

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
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.

[...]
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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.

[...]

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
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 5
GP Socialistes i Units per Avançar
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, 
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.»

Palau del Parlament, 28 de març de 2019

Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-
Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35305 I 36372)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado de la Proposició 
de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (tram. 202-00030/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supressión del artículo 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 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.»

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.
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c) Els relatius a l’àmbit de les concessions, llicències, comunicacions prèvies i
altres habilitacions per a operar.
d) La imposició de sancions molt greus.
e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»
6. S’addiciona un apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el redactat següent: 
«3 bis. A l’efecte del que preveuen els apartats 2 i 3, la meitat de membres del
Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la mei-

tat el nombre de membres del Consell, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de 
l’article 4.»

Enmienda 2
GP de Ciutadans
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, 
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.»

Enmienda 3 
GP de Ciutadans
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 Corpo-
ración 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 

público con especial autonomía, personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar.
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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 Corpo-
ración 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-
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 Corpo-
ración 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 concu-
rriesen en alguna de las personas con las que mantuviese relación familiar hasta el 
2º grado de consanguinidad o afinidad o relación afectiva, profesional, económica 
de análoga intensidad.
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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.

9. La comisión deberá elaborar una lista con los 10 candidatos de mayor prefe-
rencia 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 ejerci-
cio práctico, la comisión competente deberá aprobar la elevación al Pleno de una 
propuesta de nombramiento de seis candidatos con el voto favorable de dos terce-
ras 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.
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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 Corpo-
ración 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 liga-
da 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 sus miembros, sobre la cual se habrá de pronunciar favorable o desfavo-
rablemente 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 
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 
siguientes a la fecha de su efectivo cese, ser designados como personal eventual, 
cargos de confianza, personal interino, laboral o mercantil del Govern de la Ge-
neralitat, 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 Catalana 
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
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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 Corpo-
ración 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-
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 Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales que pasa a tener el siguiente contenido: 

Artículo 11. Función y competencias del Consejo de Gobierno.
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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.

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 
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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 
medios digitales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales serán nom-
brados por el Parlamento de Cataluña mediante un procedimiento de concurso pú-
blico, cuyos principios esenciales son la transparencia, la libre concurrencia, ob-
jetividad y estricta valoración de mérito y capacidad y cuyas bases esenciales se 
regulan a continuación 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-
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.
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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 
dirección. No obstante, y sin perjuicio de su carácter de requisito preceptivo de la 
candidatura, el cumplimiento del programa presentado no será jurídicamente exi-
gible.

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 
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 Cor-
poración 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.
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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 Corpo-
ración 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 cata-
lana y los intereses culturales, educativos, lingüísticos, deportivos, asociativos y pro-
fesionales del conjunto de la ciudadanía. Cuatro de los miembros deben ser traba-
jadores de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los restantes cuatro 
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.

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.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
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.

Palacio del Parlamento, 1 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; David Mejía Ayra, diputado GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 35308)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
de la 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).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
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 2
GP de Catalunya en Comú Podem
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 [...]»

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
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 4
GP de Catalunya en Comú Podem
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 competèn-
cia professional. A aquest efecte, s’ha de valorar especialment que hagin exercit 
funcions d’administració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o fun-
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cions 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 
candidats 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’Audio visual de Catalunya ha d’elevar al Parlament una relació de les persones 
considerades idònies, la qual ha de contenir un nombre de persones superior al 
nombre de membres que han d’ésser escollits. Aquesta relació s’ha de lliurar abans 
de la compareixença i examen públic dels candidats davant la comissió que corres-
pongui i ha d’anar acompanyada d’un informe sobre cadascun dels candidats rela-
tiu 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 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 pos-
sible.

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

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.

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 5
GP de Catalunya en Comú Podem
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.»

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
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.
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Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
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.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
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 Audiovi-
suals, 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.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
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.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
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 
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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»

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
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.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
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.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 35309)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a l’articulat de la 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).

Esmena 1
GP Republicà
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» 

Esmena 2
GP Republicà
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: 
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«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 3
GP Republicà
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.

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 4
GP Republicà
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’incompatibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respec-
tivament, 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.»

Esmena 5
GP Republicà
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.»

Fascicle segon
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Esmena 6
GP Republicà
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 7
GP Republicà
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.»
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Esmena 8
GP Republicà
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 següent: 

«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 direc-
tiu 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.

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.
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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.»

Esmena 9
GP Republicà
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 10
GP Republicà
D’addiciód’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.»
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Esmena 11
GP Republicà
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: 

«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 12
GP Republicà
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.
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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.

n) Complir les altres funcions que, si escau, li delegui expressament el Consell 
de Govern.»

Esmena 13
GP Republicà
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 14
GP Republicà
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 15
GP Republicà
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 16
GP Republicà
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 17
GP Republicà
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 
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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.»

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36329).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 18.04.2019 al 
23.04.2019).
Finiment del termini: 24.04.2019; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36105; 36180).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a  
Sant Llorenç Savall
250-00716/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36106; 36181).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36107; 36182).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36108; 36183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució  
dels efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36109).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36110).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36111).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.



BOPC 313
16 d’abril de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 37 

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36112; 36185).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36113).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36115; 36186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63  
entre Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36114; 36187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats  
de l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36116).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36117).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36118; 36188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36119; 36189).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de  
400 quilovolts
250-00733/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 36120; 36190).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36121).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a 
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres 
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35858; 35917).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00736/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35859; 35918).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
250-00737/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 35860; 35919).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 17.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre els motius del viatge a les illes Fèroe de 
l’1 de febrer de 2019
354-00099/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 32461).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 11.04.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la participació de T-Systems en la 
coordinació del cens dels catalans a l’estranger per al referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
354-00100/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 32465).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 11.04.2019.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Marta Beltran Domingo, en 
representació de la Fundació Banc de Recursos, la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, 
la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre  
la reducció del malbaratament alimentari
353-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00125/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència de Ramon Guàrdia, vicepresident de 
la Fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00126/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació 
Roure amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari
353-00127/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00128/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari
353-00130/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.
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Compareixença en ponència de David Esteller, responsable del 
projecte contra el malbaratament alimentari de l’Associació 
Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de 
llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00131/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència de Mireia Barba, representant 
d’Espigoladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
sobre la reducció del malbaratament alimentari
353-00132/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
353-00133/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Justícia 
Alimentària Global amb relació a la Proposició de llei sobre la 
reducció del malbaratament alimentari
353-00134/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00002/12; 352-00694/12).
Acord: «Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimen-
tari», 09.04.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa pel Dret 
a una Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del 
malbaratament alimentari
353-00135/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei sobre la reduc-
ció del malbaratament alimentari», el 09.04.2019.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 7848/2014 interposat pel Parlament 
contra el Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears
380-00006/10

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 34779 / Coneixement: Mesa del Parlament, 02.04.2019

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Con-
de-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.

I. Antecedentes
1. El día 21 de diciembre de 2017 el Pleno de este Tribunal dictó la STC 152/2017, 

parcialmente estimatoria de los recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-
2014 y 21-2015, interpuestos respectivamente por el Parlamento de Cataluña, el 
 Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, 
de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema 
gasista y la titularidad de centrales nucleares. En la parte dispositiva de dicha sen-
tencia se declararon «inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, así como el ar-
tículo 2.2, la disposición adicional primera y la disposición transitoria primera del 
citado Real Decreto-ley».

La STC 152/2017, de 21 de diciembre, se publicó en el «Boletín Oficial del Esta-
do» núm. 15, de 17 de enero de 2018.

2. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de mayo de 2018, el letrado 
del Parlamento de Cataluña promovió incidente de ejecución de la ya citada sen-
tencia. Este escrito se estructura en cinco grandes apartados, en el primero de los 
cuales se reseña el contenido y antecedentes del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de 
octubre, objeto de los procesos constitucionales resueltos conjuntamente en la STC 
152/2017, de 21 de diciembre. Le sigue una exposición de «la sentencia del Tribunal 
Constitucional 152/2017: sus efectos sobre el Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre» 
y unas consideraciones generales sobre «los efectos de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Constitucional» y acerca de «los poderes de ejecución del Tribunal Cons-
titucional».
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Finalmente, el letrado parlamentario expone las «medidas de ejecución que se 
pide que adopte el Tribunal Constitucional». Este apartado central en el escrito por 
el que se insta el presente incidente, arranca con una mención del artículo 32.3 de la 
Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, que reconoce el derecho de los 
ciudadanos a ser indemnizados por los daños resultantes de la aplicación de actos 
legislativos de naturaleza no expropiatoria. Este precepto legal contempla expresa-
mente la posibilidad de indemnización «cuando los daños deriven de la aplicación 
de una norma con rango de ley declarada inconstitucional», siempre que, supuesta 
la lesión, exista un nexo de causalidad entre la ley y el daño ocasionado. A partir de  
aquí, formula el letrado parlamentario autonómico una serie de consideraciones 
acerca de la oportunidad de hacer depender la efectividad de la indemnización del 
requisito de la previa impugnación de los actos de aplicación, con alegación expresa 
de la inconstitucionalidad de la norma legal que les dé cobertura. Afirma igualmen-
te que lo dispuesto en el art. 32.6 de esa misma Ley 40/2015, que viene a establecer 
los efectos ex nunc de la nulidad acordada, «entra en flagrante contradicción con las 
normas contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) respec-
to a los efectos de las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad», 
efectos que serían ex tunc.

Se defiende la necesidad de adoptar las medidas de ejecución solicitadas para 
«proteger los intereses del conjunto de ciudadanos que ha tenido que soportar des-
de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2014 y hasta que la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia no dejó en suspenso los pagos derivados del 
proyecto Castor a cargo del sistema gasista después de publicarse la sentencia en el 
«Boletín Oficial del Estado». Tales medidas son las siguientes: «a) Confirmar que 
los efectos de la sentencia 152/2017, de 21 de diciembre, son los que establecen con 
carácter general los artículos 39 y 40 LOTC», «b) Confirmar que estos efectos deben 
prevalecer sobre los establecidos en el artículo 32.6 LRJSP, sirviendo, en su caso, 
esta confirmación como la excepción a que se refiere dicho precepto» y «c) Requerir 
al Gobierno, como órgano superior de la administración, para que cumpla y aplique 
las anteriores medidas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra 
el Estado legislador que se puedan promover en base a la declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad de los preceptos del real decreto ley afectados por la sentencia 
152/2017, de 21 de diciembre».

Además, reflexiona el letrado parlamentario autonómico sobre las consecuen-
cias que debieran derivarse de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de 
los arts. 2.2 y 4 del Real Decreto-ley 13/2014, pues «deja de existir en términos ju-
rídicos la compensación por la extinción de la concesión del almacén subterráneo 
de gas natural Castor, pues el decreto ley era su única cobertura jurídica actuando, 
como bien dice la misma STC 152/2017, a modo de resolución administrativa o acto 
materialmente administrativo». Entiende que la exigencia de responsabilidad a la 
empresa concesionaria del almacén subterráneo que contempla el título concesional 
(art. 14 del Real Decreto 855/2008) «es una actuación debida de la administración», 
siendo preciso resolver si en su gestión ha concurrido dolo o negligencia a efectos 
de ajustar la compensación económica resultante de la extinción de la concesión. 
Por estas razones, se solicita: «d) Requerir al Gobierno para que con anterioridad a 
la adopción de cualquier nueva medida que implique la repercusión de la compen-
sación a favor de la empresa concesionaria del proyecto Castor sobre los ciudada-
nos, ejerza la facultad que le otorga el título concesional para reducir su importe en 
función de la eventual existencia de dolo o negligencia en la gestión de la empresa 
concesionaria» y «e) Requerir al Gobierno bajo apercibimiento de incumplimiento 
en su caso de lo dispuesto en el artículo 87.2 LOTC, a fin de que se abstenga de uti-
lizar la figura del decreto ley para regular en el futuro aspectos económicos deriva-
dos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural 
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Castor, por no concurrir causa habilitante para ello conforme a lo establecido en la 
STC 152/2017».

Cierra la parte argumentativa de su escrito el letrado parlamentario autonómico 
indicando que «es necesario poner de manifiesto que nada obsta para pedir estas 
medidas a pesar de que sean preventivas. La experiencia aplicativa del artículo 92 
LOTC, de la cual este Parlamento ha sido sujeto afectado en reiteradas ocasiones, 
pone de relieve que dicho artículo contempla la posibilidad de acordar a instancia 
de parte medidas consistentes en advertir del deber de cumplimiento de las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional respecto a futuras decisiones que puedan ignorar 
o contravenir lo dispuesto en sus sentencias y resoluciones».

El letrado del Parlamento de Cataluña aporta certificación expedida por el secre-
tario general de la asamblea legislativa del acuerdo adoptado por la mesa en su reu-
nión de 17 de abril de 2018 sobre la presentación de un incidente de ejecución de la 
sentencia 152/2017 «para solicitar que el Tribunal Constitucional requiera al Estado 
adoptar las medidas de reparación de los daños y perjuicios causados a los usuarios 
y consumidores por la aplicación de una norma declarada inconstitucional y nula».

3. Por sendas diligencias de ordenación de 28 de junio de 2018 se dio traslado 
del escrito presentado por el letrado del Parlamento de Cataluña al ministerio fis-
cal y a las partes personadas en los procesos de inconstitucionalidad resueltos por 
la STC 152/2017, concediéndoles un plazo de diez días para que pudieran formular 
alegaciones.

4. El 13 de julio de 2018 se recibió el escrito de alegaciones de la abogada de la 
Generalitat de Cataluña, quien suscribe «íntegramente la argumentación jurídica y 
las medidas de ejecución solicitadas».

Defiende la abogada de la Generalitat de Cataluña los efectos ex tunc de la sen-
tencia en cuanto a las compensaciones económicas acordadas en la norma legal 
anulada en favor de los concesionarios del almacén subterráneo Castor. A juicio de 
la abogada autonómica, la anulación de los preceptos del Real Decreto-ley 13/2014 
relativos a dichas compensaciones habría de conllevar la imposibilidad de imputar 
directamente al sistema gasístico las compensaciones económicas en ellos previstas 
y de repercutir su coste en los clientes de tal sistema. La adopción de las medidas 
a), b) y c) del escrito presentado por el letrado del Parlamento de Cataluña sería im-
prescindible para la protección de los ciudadanos que se han visto afectados por el 
deber de soportar una carga económica impuesta por el legislador en contra de la 
Constitución.

Por otro lado, se adhiere expresamente a las medidas de ejecución señaladas en 
las letras d) y e) del escrito del letrado del Parlamento de Cataluña. Específicamente 
en cuanto a la primera de ellas, relativa a la valoración de la eventual concurrencia 
de dolo o negligencia en la actuación de la empresa concesionaria del almacén sub-
terráneo. En particular, hace referencia a la existencia de un informe elaborado por 
el Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, por encargo 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y a una nota de prensa de este 
mismo departamento ministerial de la que se deduciría que Castor «es una infraes-
tructura que el Gobierno del Estado no reabrirá».

5. Ese mismo día 13 de julio de 2018 presentó su escrito de alegaciones el aboga-
do del Estado. Tras dar sucinta cuenta del contenido y alcance de la STC 152/2017, 
sostiene que el Estado ha procedido «al cumplimiento puntual y exacto de la senten-
cia», aportando al efecto una copia del «Informe sobre los resultados de la liquida-
ción provisional núm. 11 de 2017 del sector gas natural», elaborado por la Comisión 
nacional de los mercados y la competencia, con fecha de 25 de enero de 2018. Este 
informe se abre con una reseña de los «efectos de la sentencia núm 152/2017 del 
Tribunal Constitucional», donde se lee: «En la sentencia 152/2017 del TC, de 21 de 
diciembre de 2017, se declaran inconstitucionales y nulos los artículos 2.2 y 4 a 6,  
la DA 1ª y la DT 1ª del RD-ley 13/2014, relativo a los efectos económicos sobre el 
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sistema gasista originados por la extinción de la concesión del almacenamiento sub-
terráneo de gas Castor. Como consecuencia de la anulación del artículo 5, se para-
lizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro contenido en este ar-
tículo y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidación. Derivado de la 
anulación del artículo 6, se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio 
en curso los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema 
gasista».

El abogado del Estado señala que los apartados d) y e) del suplico del escrito 
promoviendo el presente incidente no encontrarían amparo en el acuerdo de la mesa 
del Parlamento de Cataluña pues no obedecen a la finalidad reparadora que se dice 
perseguir en la resolución parlamentaria. A partir del contraste del suplico con el 
certificado aportado por el letrado parlamentario autonómico, el abogado del Estado 
solicita la inadmisión a limine de estos concretos extremos de la pretensión deducida 
en el escrito instando el incidente de ejecución.

Sostiene a continuación el abogado del Estado la falta de legitimación del Parla-
mento de Cataluña para promover este incidente de ejecución en los términos espe-
cíficamente usados. Esta alegación trae causa de la calificación de las pretensiones 
deducidas por el letrado parlamentario autonómico como una suerte de tutela de 
intereses difusos de usuarios y consumidores; consumidores y usuarios que ni tan 
siquiera se definen por su vecindad civil o administrativa en Cataluña sino que com-
prenderían a la totalidad de usuarios del sistema gasista español. El Parlamento de 
Cataluña no pretende salir al paso de ningún acto o disposición que se dirija contra 
lo declarado en la STC 152/2017, menoscabe su eficacia o suponga una intromisión 
en lo decidido por la jurisdicción constitucional sino que interesa una tutela preven-
tiva de consumidores o usuarios finales del sistema gasista y de los ciudadanos en 
general, que no representan título de legitimación idóneo.

Tras exponer la doctrina elaborada por este tribunal sobre los artículos 87 y 92 
de su ley orgánica (LOTC), concluye el abogado del Estado que no existe ningún 
incumplimiento de la STC 152/2017 por «inexistencia de pronunciamiento ejecu-
table en la misma sentencia». Cita en apoyo de su tesis el ATC 309/1987 y la falta 
de necesaria conexión entre el objeto del incidente y lo resuelto en la sentencia, ya 
que en rigor se pretende obtener un pronunciamiento sobre los efectos de aquella en 
eventuales procedimientos de responsabilidad patrimonial que a día de hoy no pa-
san de ser puramente hipotéticos. Achaca al letrado parlamentario buscar la promo-
ción de una cuestión enteramente nueva y ajena al objeto del proceso por la vía del 
incidente de ejecución, lo que representa una especie de «complemento de sentencia 
en el que se incorporen «obligaciones de hacer». No se pretende reaccionar frente 
a actos posteriores a la sentencia, que es el supuesto específicamente contemplado 
en el art. 92.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal sino que se persigue que sea el 
propio Tribunal quien cree ese acto posterior; más concretamente, que se emita un 
pronunciamiento declarativo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado legis-
lador, presuponiendo a tal fin el carácter antijurídico del daño. Además, desde el 
punto de vista estrictamente procedimental, tal conclusión exige resolver, al margen 
de los procesos de control de constitucionalidad de las normas, la contradicción que 
el letrado parlamentario autonómico cree advertir entre el artículo 38.1 LOTC y el 
artículo 32 de la Ley 40/2015.

Sostiene el abogado del Estado que la letra d) del suplico introduce una cuestión 
de estricta legalidad ordinaria (el ejercicio de las facultades derivadas del título con-
cesional) en este proceso constitucional que no guarda la menor relación ni con la 
validez del Real Decreto-ley 13/2014 ni con la sentencia que se pronunció negativa-
mente al respecto. En consecuencia, también por este motivo procedería la inadmi-
sión de esta concreta pretensión.

Por lo que hace a la letra e) del suplico, afirma el abogado del Estado que no exis-
te, ni se alega por el recurrente, dato alguno que permita sostener que es necesario 
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el pronunciamiento preventivo que se insta. No se ha dado todavía el caso de que el 
Gobierno haya reiterado un real decreto-ley en contra de una sentencia del Tribunal 
y no hay motivos para pensar que vaya a ser esta la primera ocasión en que se quie-
bre esta trayectoria.

6. El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 19 de julio de 2018. 
En él se distingue la indudable legitimación ad procesum del Parlamento de Catalu-
ña, parte en uno de los procesos de inconstitucionalidad resueltos acumuladamente 
en la sentencia cuya ejecución ahora dice instar, y su legitimación ad causam para 
actuar en defensa de un grupo indeterminado de consumidores y usuarios (pues ni 
tan siquiera se precisa si la pretensión se ejerce en nombre exclusivamente de los 
usuarios y consumidores de Cataluña o si comprende a los de toda España) y sin fun-
damento en ninguna norma jurídica que expresamente le atribuya esa legitimación.

Apunta el ministerio fiscal la existencia de datos que invitan a pensar que la STC 
152/2017 está siendo adecuadamente aplicada y que la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad del Real Decreto-ley 13/2014 ha sido tomada en consideración por 
la administración y los organismos reguladores para integrarla en la ordenación jurí-
dica del sector del gas. Extremo que se destaca sin perjuicio de poner de relieve que 
la sentencia no precisa, por su propia naturaleza, de acto posterior alguno de ejecu-
ción. Consecuentemente, y como quiera que el letrado del Parlamento de Cataluña 
no pretende reaccionar frente a ningún acto o disposición que contradiga o menos-
cabe lo decidido en la STC 152/2017, no cabría acoger ninguna de sus pretensiones, 
ajenas al contenido de la sentencia cuya ejecución dice instar.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de este auto, el 

Parlamento de Cataluña insta incidente de ejecución de la STC 152/2017, de 21 de 
diciembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 15, de 17 de enero de 
2018. Esta sentencia estimó parcialmente los recursos de inconstitucionalidad trami-
tados con los números 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 interpuestos, respectivamen-
te, por el propio Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en 
relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nu-
cleares. La STC 152/2017 declaró inconstitucionales y nulos los artículos 2.2 y 4  
a 6, así como la disposición adicional primera y la disposición transitoria primera 
de este real decreto-ley.

El Parlamento de Cataluña solicita que, en ejecución de la indicada sentencia, se 
adopten las siguientes medidas: 

«a) Confirmar que los efectos de la Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre, son 
los que establecen con carácter general los artículos 39 y 40 LOTC [Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional].

b) Confirmar que estos efectos deben prevalecer sobre los establecidos en el artí-
culo 32.6 LRJSP [Ley de régimen jurídico del sector público], sirviendo, en su caso, 
esta confirmación como la excepción a que se refiere dicho precepto.

c) Requerir al Gobierno, como órgano superior de la Administración, para que 
cumpla y aplique las anteriores medidas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial contra el Estado legislador que se puedan promover en base a la decla-
ración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos del real decreto ley afec-
tados por la Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre.

d) Requerir al Gobierno para que con anterioridad a la adopción de cualquier 
nueva medida que implique la repercusión de la compensación a favor de la empre-
sa concesionaria del proyecto Castor sobre los ciudadanos, ejerza la facultad que le 
otorga el título concesional para reducir su importe en función de la eventual exis-
tencia de dolo o negligencia en la gestión de la empresa concesionaria.
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e) Requerir al Gobierno bajo apercibimiento de incumplimiento en su caso de lo 
dispuesto en el artículo 87.2 LOTC, a fin de que se abstenga de utilizar la figura del 
decreto ley para regular en el futuro aspectos económicos derivados de la extinción 
de la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, por no con-
currir causa habilitante para ello conforme a lo establecido en la STC 152/2017».

La representación procesal de la Generalitat de Cataluña afirma suscribir ínte-
gramente las medidas de ejecución interesadas y la argumentación jurídica sobre la 
que se sustentan, mientras que tanto el abogado del Estado como el ministerio fiscal 
las rechazan.

2. La cuestión planteada por la representación del Parlamento de Cataluña debe 
resolverse «aplicando los criterios sentados por la doctrina constitucional en materia 
de incidentes de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC)» (ATC 123/2017, de 19 de sep-
tiembre, FJ 2). Con estos criterios se persigue garantizar el cumplimiento efectivo 
de las sentencias del Tribunal y resolver las incidencias a que dé lugar su ejecución, 
adoptando cuantas medidas se consideren necesarias para preservar la jurisdicción 
del Tribunal Constitucional, «incluyendo la declaración de nulidad de aquellos ac-
tos y resoluciones que la contravengan o menoscaben, como expresamente estable-
cen los artículos 4.1 y 92.1 LOTC, así como, en su caso, [...] la aplicación de otras 
medidas encaminadas a asegurar el debido cumplimiento de las sentencias y reso-
luciones de este Tribunal, al que están obligados todos los poderes públicos (art. 
87.1 LOTC)» (ibidem). En particular, se trata de hacer frente a «alguna de las dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional»(ibidem): la emisión de 
pronunciamientos contrarios a lo decidido en la sentencia que se pretende ejecutar, 
o que supongan un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo que 
en ella se resolviera con valor de cosa juzgada y, en esta ocasión, vinculación erga 
omnes desde el momento de su publicación en el diario oficial ex art. 164 CE (en tér-
minos sustancialmente idénticos, AATC 24/2017, de 14 de febrero, FJ 4, y 162/2017, 
de 27 de noviembre, FJ 3).

De entre dichos criterios destaca especialmente la consideración, plasmada en 
el ATC 309/1987, de 12 de marzo, FJ 2, de que «las sentencias declaratorias de 
inconstitucionalidad de las leyes, que determinan el efecto de invalidación de las 
mismas, no tienen ejecución por la justicia constitucional». Estas sentencias, sigue 
diciendo el auto de 12 de marzo de 1987, «producen efectos generales y vinculan a 
todos los poderes públicos, como dice el art. 38 de la LOTC, pero no requieren una 
especial actividad de ejecución por parte del Tribunal». Tal consideración es com-
patible, no obstante, con la adopción de medidas de ejecución en aquellos casos en 
los que tales medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de sus 
resoluciones. Como ha sostenido la STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 10 b), a 
este Tribunal «no sólo le corresponde decidir las controversias que se susciten en los 
procesos constitucionales que ante él se promueven, sino también, en cuanto com-
ponente esencial de la función jurisdiccional que tiene atribuida ex constitutione, la 
titularidad de la potestad de ejecutar sus resoluciones, velando por el cumplimiento 
y la efectividad de las mismas, sin la cual aquella función jurisdiccional devendría 
huera».

3. La aplicación de esos criterios al presente supuesto arroja como resultado el 
obligado rechazo del incidente de ejecución instado por el Parlamento de Cataluña, 
por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, es preciso señalar que la representación de la cámara legislativa 
autonómica no ha identificado ninguna actuación abiertamente contraria a lo dis-
puesto en la STC 152/2017, de 21 de diciembre, o que represente un intento de me-
noscabar la eficacia, jurídica o material, de la nulidad parcial del Real Decreto-ley 
13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el 
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, en ella declarada. En el escrito 
de iniciación del incidente que ahora concluye no se menciona siquiera una resolu-
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ción, disposición o actuación material a la que quepa reprochar desconocimiento de 
la sentencia cuya ejecución se pretende o menoscabo de lo en ella decidido.

A mayor abundamiento, cumple señalar que la redacción misma de las peticio-
nes deducidas por la representación procesal del Parlamento de Cataluña ilustra su-
ficientemente sobre su carácter genérico y aun preventivo. Así sucede, de manera 
significativa, en las peticiones recogidas en las letras a) a c).

En la primera de estas peticiones se solicita del Tribunal Constitucional que 
confirme «que los efectos de la Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre, son los que 
establecen con carácter general los artículos 39 y 40 LOTC». Como fácilmente pue-
de apreciarse, esta petición no tiene por objeto la ejecución de la sentencia dictada 
por el Tribunal, sino obtener un pronunciamiento sobre el alcance de los efectos de 
dicha resolución, cosa que excede de manera notable el objeto y alcance de un inci-
dente de ejecución de tal suerte que no se justifica en ningún momento la necesidad 
de la adopción de aquel pronunciamiento para hacer frente a alguna de las dos si-
tuaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional.

En la petición deducida bajo la letra b) del escrito de iniciación del incidente de 
ejecución se insta a este Tribunal a que confirme «que estos efectos deben prevale-
cer sobre los establecidos en el artículo 32.6 LRJSP, sirviendo, en su caso, esta con-
firmación como la excepción a que se refiere dicho precepto». La propia redacción 
de la petición resulta suficientemente ilustrativa de su carácter puramente eventual o 
hipotético, pues hace cuestión de principio de la existencia de una supuesta contra-
dicción entre distintos preceptos legales que, como se admite en el inciso final de la 
petición formulada, puede salvarse por vía interpretativa. En todo caso, a través de 
esta petición no se pretende que se lleve a efecto lo acordado por el Tribunal, sino 
establecer una doctrina general sobre los efectos de sus resoluciones. El plantea-
miento exclusivamente teórico de la contradicción impide que el Tribunal efectúe 
pronunciamiento alguno sobre esta cuestión.

Finalmente, en la letra c) se solicita del Tribunal que requiera al Gobierno de la 
Nación, «como órgano superior de la administración, para que cumpla y aplique las 
anteriores medidas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra el 
Estado legislador que se puedan promover en base a la declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad de los preceptos del real decreto ley afectados por la sentencia 
152/2017, de 21 de diciembre». De nuevo se echa a faltar una resolución, disposición 
o actuación material que niegue lo declarado en la sentencia o menoscabe de algu-
na manera sus pronunciamientos. También aquí la representación procesal del Par-
lamento de Cataluña se dirige a este Tribunal demandándole un pronunciamiento  
exclusivamente preventivo acerca de los procedimientos de responsabilidad patri-
monial «que se puedan promover». Esta declaración es, además, por completo ajena 
a la jurisdicción de este Tribunal Constitucional.

4. En cuanto a las peticiones deducidas en las letras d) y e), debemos convenir 
con la abogacía del Estado en que no hallan encaje en el acuerdo adoptado por la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 17 de abril de 2018, relativo a la presentación 
de un incidente de ejecución de la STC 152/2017 «para solicitar que el Tribunal 
Constitucional requiera al Estado adoptar las medidas de reparación de los daños 
y perjuicios causados a los usuarios y consumidores por la aplicación de una nor-
ma declarada inconstitucional y nula». Ninguna de estas peticiones responde a un 
propósito reparador, como claramente pone de manifiesto su lectura: «Requerir al 
Gobierno para que con anterioridad a la adopción de cualquier nueva medida que 
implique la repercusión de la compensación a favor de la empresa concesionaria del 
proyecto Castor sobre los ciudadanos, ejerza la facultad que le otorga el título conce-
sional para reducir su importe en función de la eventual existencia de dolo o negli-
gencia en la gestión de la empresa concesionaria» [letra d)] y «requerir al Gobierno 
bajo apercibimiento de incumplimiento en su caso de lo dispuesto en el artículo 87.2 
LOTC, a fin de que se abstenga de utilizar la figura del decreto ley para regular en 
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el futuro aspectos económicos derivados de la extinción de la concesión del almace-
namiento subterráneo de gas natural Castor, por no concurrir causa habilitante para 
ello conforme a lo establecido en la STC 152/2017» [letra e)].

En todo caso, ambas peticiones adolecen del mismo vicio que hemos apreciado 
en el fundamento jurídico anterior para las planteadas en las letras a) a c) del escri-
to instando el incidente de ejecución: no se dirigen contra resolución, disposición o 
actuación material alguna que niegue o menoscabe lo decidido en la STC 152/2017, 
sino que pretenden lograr pronunciamientos claramente preventivos en relación con 
supuestos hipotéticos. A ello debe añadirse, como ya hemos puesto de relieve en el 
párrafo inmediatamente anterior, que no hallan cobertura en el acuerdo de la mesa 
de la Asamblea Legislativa autonómica que está en el origen de este incidente. Una 
y otra razón obligan a extender a estas últimas peticiones la decisión de rechazo de 
este incidente de ejecución de la STC 152/2017.

Por lo expuesto, el Pleno 
No haber lugar al incidente de ejecución de la sentencia 152/2017, de 21 de di-

ciembre, instado por el Parlamento de Cataluña.

Madrid, a doce de marzo de dos mil diecinueve.
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