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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 19061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei següent: modificació de la 
Llei 2/2012, de 22 de febrer de modificació de diverses 
lleis en matèria d’audiovisuals

Exposició de motius

Tal com reconeix l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, correspon als poders públics promoure 
les condicions per a garantir el dret a la informació i 
a rebre dels mitjans de comunicació una informació 
veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les 
persones i el pluralisme polític, social, cultural, reli-
giós.

Com històricament ha passat en altres àmbits, Cata-
lunya ha esta pionera en el desenvolupament d’una re-
gulació audiovisual que vetllés per una continguts de 
qualitat i que tingués com a referents el pluralisme. 
Mitjans públics de qualitat que siguin inclusius i que 
garanteixin la pluralitat.

L’objectiu de la modificació legislativa que recull la 
present proposició de llei és tornar a introduir en els 
òrgans de govern del mitjans d’audiovisuals públics 
la necessitat d’aconseguir majories qualificades en la 
presa de les grans decisions, (elecció d’òrgans de go-
vern, contracte– programa, pressupostos...) i el plura-
lisme com a garantia d’un sistema audiovisual català 
de qualitat i reflex de la societat.

Per tal de garantir el pluralisme i la independència al 
sistema de comunicació audiovisual de titularitat pú-
blica cal que tant a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisual (CCMA), com a l’òrgan de govern del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) hi esti-
guin presents totes les sensibilitats existents a la nostra 
societat i que es garanteixi que els organismes rectors 
del mitjans públics estiguin integrats per experts i ges-
tors que responguin a un perfil professional amb un 
règim rigorós d’incompatibilitats. A la vegada modifi-
car les lleis que regulen els mitjans de comunicació de 
titularitat pública podrà permetre retornar al consens 

majoritari que en aquesta matèria havia existit anteri-
orment a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei

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

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

«Article 1. Objecte i finalitat

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

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

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

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

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

Article 4. Composició 

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

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

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

4. El president o presidenta del Consell és escollit pel 
parlament, per una majoria de dos terços, d’entre els 
nou que membres que integren el consell. Si en una 
primera votació no s’obté aquesta majoria de dos ter-
ços, és elegit per majoria absoluta en una segona vota-
ció, que s’ha de fer en la mateixa sessió.»
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Article 3 Modificació de l’article 3 de la llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual

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

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

Es modifica l’article 5 de la llei 2/2000, que resta re-
dactat de la manera següent: 

Article 5. Durada del mandat dels membres

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

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

Article 4 Addició de l’article 3 bis a la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual

S’addiciona l’article 3 bis a la llei 2/2012, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 3 bis. Que modifica l’article 6, apartat 2, de la 
llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, que passa a tenir la següent redacció: 

6.2. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats i retributiu (salaris i complements) 
dels alts càrrecs de l’Administració de la generalitat. 
La condició de membre del consell és així mateix, 
incompatible amb la condició de membre del parla-
ment o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càr-
rec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvo-
lupament d’activitats en les administracions públiques 
i amb l’exercici de funcions de direcció o executives 
en partits polítics, organitzacions sindicals o empre-
sarials.»

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

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

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

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

Article 7. Pèrdua de la condició de membres del Consell

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

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

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

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

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

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

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

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

Article 8. Règim de funcionament

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8. Addició de l’article 12 BIS a la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual

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

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

Article 8. Estatut personal dels membres del Consell 
de Govern

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

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

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

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

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

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

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

Article 10. Modificació de l’article 14 de la 
llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual

Es modifica l’article 14 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 14. Modificació de l’article 11 de la llei 
11/2007

Es modifiquen les lletres f i k de l’article 14 de la llei 
11/2007 que resta redactat de la manera següent.

Article 11. Competències del Consell de Govern

f) Aprovar la proposta de contracte programa, obser-
vant el compliment dels convenis col·lectius de les 
empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, garantir la participació dels representats 
dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vet-
llar perquè s’adeqüi al mandat marc aprovat pel par-
lament.

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

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

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

«Article 16. Modificació de l’article 13 de la llei 
11/2007

Es modifica l’article 13 de la llei 11/2007 amb l’addi-
ció de la lletra v que resta redactat de la manera se-
güent: 

Article 13. Funcions del President o presidenta del 
consell de govern

v) Vetllar pel compliment de la legislació vigent pel 
que fa als drets laborals per part de les empreses pro-
veïdores de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visual, així com per a garantir el caràcter públic dels 
imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment aquelles contractades per assumir 
produccions externes i/o associades.»

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

Es modifica l’article 19 de la llei 2/2012 que resta re-
dactat de la manera següent: 
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«Article 19. Modificació de l’article 16 de la llei 
11/2007

Es modifica l’article 16 apartat 2 de la llei 11/2007 que 
resta redactat de la manera següent: 

Article 16. El Consell Assessor de Continguts i de 
Programació

2. El Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció és integrat per setze membres, elegits pel Parla-
ment entre persones de prestigi reconegut, els quals 
han de representar la pluralitat de la societat catala-
na. Han d’haver-hi representats com a mínim; els sec-
tors professionals, els sectors educatius i les associaci-
ons cíviques, culturals i d’usuaris i els treballadors de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els 
membres del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació han d’ésser elegits pel Ple del Parlament, per 
una majoria de dos terços.»

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

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

«Article 20. Modificació de l’article 17 de la llei 
11/2007

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

Article 17. Funcions del Consell Assessor de Contin-
guts i de programació

2. Per exercir les funcions consultives que li correspo-
nen, el Consell Assessor de continguts i de programa-
ció ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
el qual ha de regular el procediment per a l’elecció del 
president o presidenta, el règim de sessions i el proce-
diment per a l’adopció d’acords.»

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

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

«Article 23. Modificació de l’article 34 de la llei 
11/2007

Es modifica l’article 34, apartat 2 de la llei 11/2007 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 34. Control Parlamentari 

2. Els directors generals, consellers delegats i altres 
càrrecs directius de la Corporació Catalana de mitjans 
Audiovisuals i de les empreses filials se sometent al 
control de la comissió parlamentària corresponent, per 
mitjà dels procediments establerts pels articles 173 i 
següents del Reglament del Parlament de Catalunya, 

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

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions iguals o d’in-
ferior rang que s’oposin a allò disposat en aquesta llei.

Disposició final

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena, portaveu 
adjunt; Marta Ribas Frias, diputada, del GP d’ICV-
EUiA

Proposició de llei sobre el règim especial 
d’Aran
Tram. 202-00038/10

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de 
juny de 2013, a sol·licitud de tots els grups parlamen-
taris, atesa la voluntat concordant de la Junta, d’acord 
amb els antecedents i de conformitat amb l’article 
117.1 del Reglament, ha acordat que la iniciativa parla-
mentària sobre aquesta matèria sigui exercida pel con-
junt dels grups parlamentaris; amb aquesta finalitat i 
per tal d’elaborar el text de la proposició de llei, s’ha 
de nomenar una ponència a la: Comissió d’Afers Ins-
titucionals.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

N. de la R.: La sol·licitud es va publicar en el BOPC 97, 
del 10 de juny de 2013, pàg. 70.


