11/10/2018

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 PPC SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
PÚBLICS DE LA GENERALITAT
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de preservar la condició de
servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de
garantir el principi de veracitat informativa, així com el respecte i la observança
de les garanties previstes a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a
Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics ,
especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflexe de la diversitat i el
pluralisme polític, social i cultural de la societat catalana.
b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convivència
cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials,
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya , a la resta d’Espanya i a
la Unió Europea, així com el respecte a totes les institucions del nostre Estat
Democràtic i de Dret.
c) Obrir la contractació externa de la CCMA a més empreses productores, una
acció amb la que es contribuirà a suport al potent sector audiovisual, al mateix
temps que es millorarà la neutralitat i l’objectivitat dels mitjans ràdio i televisió
públics de la Generalitat.
d) Adoptar les mesures necessàries perquè en propers processos electorals els
mitjans de comunicació públics garanteixin el compliment dels principis continguts
a la legislació electoral i evitar així, noves sancions de l’administració electoral
per vulneració de la neutralitat informativa.
(S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP DE CIUTADANS)
Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 65 en contra (JxCat, ERC
i CUP) i 8 abstencions (CatECP)
3. El Parlament de Catalunya es compromet a reformar urgentment la legislació
audiovisual de Catalunya per reforçar i garantir la vocació de servei públic al
conjunt de la ciutadania dels mitjans de comunicació de la Generalitat. Aquesta
reforma necessàriament haurà d’incloure un procediment d’elecció dels òrgans de
govern de la CCMA que sigui obert, transparent i competitiu que garanteixi la
neutralitat política i la competència professional dels candidats i l'exigència de
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majories parlamentàries reforçades per a la seva elecció.
(ESMENA TRANSACCIONAL 1 AMB EL GP DE CIUTADANS)
Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61
abstencions (JxCat i ERC)
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