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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ PRIVATS 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

Transacció entre l'esmena 1 del GP de JS i el punt 1 del GP CUP-CC 

1. A vetllar per la màxima transparència en l’accessibilitat a les dades sobre ajudes 
directes subvencions, publicitat institucional i subscripcions que reben els mitjans de 
comunicació. 

a. Publicant en les memòries de la Comissió Assessora de Publicitat Institucional la 
quantitat que ha rebut cada mitjà de comunicació en concepte d’insercions de 
publicitat institucional, en tots els exercicis del període 2007-2016. 

b. Publicant el número de subscripcions que cadascun dels Departaments i empreses 
públiques de la Generalitat mantenen amb cadascun dels mitjans de comunicació. 

 
Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

Transacció entre l'esmena 3 del GP de JS i el punt 2 del GP CUP-CC 

2. A garantir que els mitjans que accedeixen tant als ajuts directes subvencions com a 
la publicitat institucional de la Generalitat i les seves empreses públiques:  

 

a. Compleixen la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que 
en l’apartat primer del seu article 25 especifica les obligacions dels 
mitjans de comunicació en matèria d’igualtat. 

b. Respecten els drets laborals dels seus treballadors i per tant apliquen 
un conveni digne. 

 

Transacció entre l'esmena 1 del GP de CSP i el punt 2.c del GP CUP-
CC 

c. Respecten els drets professionals, gaudint d’estatut de redacció o 
estatut professional, compleixen els respectius codis deontològics 
professionals i fan públiques les condicions econòmiques dels seus 
col·laboradors. 
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Aprovat: 119 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 8 vots 
en contra (PPC) 

 

Transacció entre l'esmena 4 del GP de JS i el punt 2.d del GP CUP-CC 

d. Es comprometen amb el foment de la participació democràtica en el 
referèndum del proper 1 d’octubre, acceptant la publicitat institucional 
d’allò que el Govern necessiti comunicar a la ciutadania en relació a la 
convocatòria  Mitjançant l'acceptació de la publicitat institucional del 
Govern, els mitjans es comprometen a acceptar totes les campanyes 
que porta a terme el Govern, també les relacionades amb comunicar 
tot allò necessari per al bon funcionament del referèndum del proper 1 
d'octubre.  

Aprovat: 69 vots a favor (JxSí, CUP i no adscrit), 50 vots en contra (Cs, 
PSC, PPC) i 8 abstencions (CSQP) 

 

Transacció entre l'esmena 5 del GP de JS i el punt 2.e del GP CUP-CC 

e. Indiquen, tant en les seves edicions escrites com digitals, que en 
la viabilitat del mitjà hi col·labora la Generalitat de Catalunya ja sigui a 
través d’ajuts directes o de publicitat institucional de les subvencions. 

 
Aprovat: 119 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 8 vots 
en contra (PPC) 

 Transacció entre l'esmena 6 del GP de JS i el punt 3 del GP CUP-CC 

3. Redactar i fer públiques les mesures del punt anterior en un codi de bones 
pràctiques i obligacions dels mitjans de comunicació que reben diners públics, així 
com incorporar-les en la convocatòria del proper Acord marc de serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació que serveixi de base 
per a les convocatòries de publicitat institucional de la Comissió Assessora de 
Publicitat Institucional. 

 
Aprovat: 69 vots a favor (JxSí, CUP i no adscrit), 50 vots en contra (Cs, 
PSC, PPC) i 8 abstencions (CSQP) 

  

 


