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Text i votació de la proposta de resolució del PPC sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 

1. El Parlament de Catalunya recorda al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, i a les direccions de TVC i de les emissores de Catalunya Ràdio, 
l’obligació de complir amb les missions de servei públic establertes a la Llei 22/2005, de 
la Comunicació Audiovisual i en particular: 

– L'impuls del coneixement i el respecte dels valors i els principis continguts en la 
Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia, el dret comunitari originari i els tractats 
internacionals. 

– La transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el 
pluralisme polític, social i cultural, i també amb l'equilibri territorial. 

– La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de 
la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, 
socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al territori de Catalunya. 

Rebutjat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 70 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) 

 

2. El Parlament de Catalunya insta al President del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a donar les instruccions oportunes als directors dels 
mitjans públics per tal d’evitar que es faci apologia dels actes violents que els “CDR” 
organitzen arreu de Catalunya. 

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 78 en contra (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

3. El Parlament de Catalunya, recorda que va reprovar el Director de Televisió de 
Catalunya, i que aquest persisteix en les mateixes actituds que van motivar aquesta 
reprovació, tal com han palesat les amenaces a les formacions polítiques amb 
representació parlamentària de recórrer a l'àmbit judicial, davant les legítimes crítiques 
per l'actuació dels mitjans públics.  

(S’accepta l’esmena 1 del GP de Ciutadans) 

Rebutjat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 70 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) 
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4. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de demanar en la seva primera sessió 
de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en aquesta 
XII legislatura, la compareixença urgent del President del Consell de Govern i dels 
directors de TVC i de les emissores de Catalunya Ràdio, per valorar l'actuació dels mitjans 
des de la darrera comissió.  

(S’accepta l’esmena 2 del GP de Ciutadans) 

Rebutjat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 70 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) 

 

5. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la participació del Director de TVC 
intervenint a actes polítics de determinats partits polítics, atès que la neutralitat política 
és un deure del seu càrrec, tal com estableixen tant la normativa general aplicable als 
servidors públics com la normativa de la CCMA, així com el propi "Llibre d'estil" de la 
CCMA al seu apartat primer relatiu a la imparcialitat, neutralitat i respecte pel pluralisme.  

(S’accepta l’esmena 3 del GP de Ciutadans) 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 70 en contra (JxCat, ERC i 
CUP) i 8 abstencions (CatECP) 
 

 

 

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


