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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 DEL Cs SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

CATALANS 

 

Esmena 1 de modificació del GP de CSQP 

1. El Parlament de Catalunya palesa la falta de pluralitat, imparcialitat i 

neutralitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a 

respectar i fer complir els principis d'actuació de la defensa de la llibertat 

d'expressió i d'informació, del pluralisme, de la neutralitat i l 'honestedat 

informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat. 

 
Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC) i 65 en contra (JxSí i 

CUP) 

 

Esmena transaccionada de l’esmena 2 del GP de CSQP i l’esmena 2 del GP 

de la CUP 

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de 

comunicació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, 

la qual cosa és incompatible amb la pressió de les directrius i la propaganda 

política tendenciosa producte del dirigisme polític del dirigisme polític o 

governamental. Per això es reafirma la necessitat que els mitjans públics, 

així com aquells privats que reben publicitat institucional, respectin els 

drets professionals amb un estatut de redacció o estatut professional i 

compleixin els codis deontològics professionals respectius, tal com recull la 

Moció 141/XI del Parlament de Catalunya 

 
Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir en el 

contracte-programa de la CCMA, com a mecanisme de transparència i 

control, que la Defensora de l’Audiència també pugui rebre queixes sobre el 

compliment dels principis de neutralitat i objectivitat informativa, així com 

que totes les queixes admeses i el seu degut i fonamentat tractament hagin 

d’ésser publicats de manera anònima i recollits en la seva memòria.  
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Esmena transaccionada de l’esmena 3 del GP de la CUP 

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC) i 65 en contra (JxSí i CUP) 

 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar de 

forma semestral anual per a la seva discussió a la Comissió d’Afers 

Institucionals del Parlament, un informe sobre les insercions de publicitat 

institucional i les subvencions atorgades pel Departament de la Presidència 

per les diferents conselleries i empreses públiques a mitjans de comunicació 

públics i privats, tant a entitats catalanes com a entitats ubicades fora de 

Catalunya, i que inclogui, respecte de cada subvenció, com a mínim la 

informació següent:   

- l’objectiu concret 

- el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la 

- els criteris tinguts en compte per a atorgar-la 

- el desglossament de la quantitat de diners atorgada 

- els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que 

van presentar cadascuna de les entitats que les han rebut  

- els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions 

atorgades utilitzats pel Departament de la Presidència 

- els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions 

atorgades utilitzats pel Departament de la Presidència 

- totes les activitats finançades mitjançant les subvencions públiques. 

 

Aprovat: Unanimitat (130 vots a favor) 

 

 

 

 

 


