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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 PSC-Units SOBRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS  (Tram. 302-00158/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Acordar el més aviat possible la signatura d'un nou contracte programa, un 

cop s'aprovi el nou mandat marc, que serveixi com instrument d'estabilitat 

econòmica, financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals i garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el 

sector audiovisual i l'accés general a un informació veraç, plural, neutral i 

equilibrada. En definitiva, fer complir la Moció 13/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DELS GP JXCAT I ERC  

Aprovat: 97 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) 

i 35 abstencions (Cs) 

 

2. Tal com preveu la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 

com ha de garantir el nou mandat marc, garantir que el nou contracte 

programa: 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DELS GP JXCAT I ERC 

a. Asseguri el pluralisme polític, religiós i cultural 

b. Reculli la obligació dels mitjans públics de garantir la veracitat i la 

imparcialitat, per a ser garantia efectiva del dret ciutadà a la llibertat 

d’informació.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP CatECP 

c. Fomenti el debat plural sobre qüestions d’interès públ ic 

d. Fomenti la cohesió social, la convivència i el respecte a la diversitat 

e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones homes, i l’ús d’un llenguatge 

no sexista,  a tots els àmbits  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP CatECP 

f. Asseguri la diversitat comarcal i local 

Aprovat: per unanimitat (130 vots a favor) 
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NOU PUNT g. Reforci el compromís dels mitjans públics en la promoció del 

català i de l’aranès 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CatECP 

Aprovat:126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 

4 abstencions (PPC) 

 

NOU PUNT h. Garanteixi l’accés de tots els grups socials, polítics, culturals 

i associatius representatius 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP CatECP 

Aprovat: per unanimitat (130 vots a favor) 

 

3. El Parlament de Catalunya acorda reprovar i demanar la dimissió de Núria 

Llorach i Boladeras com a actual vicepresidenta i presidenta en funcions del 

Consell de Govern de la CCMA per la seva ineficient gestió dels recursos 

econòmics i humans de la Corporació, la manca de transparència durant tot 

el seu mandat, l’incompliment reiterat del Llibre d'Estil de la  CCMA així com 

de la missió de servei públic per a tots els catalans i catalanes, 

especialment en la transmissió d'una informació veraç, objectiva i 

equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP CatECP 

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 en 

contra (JxCat i ERC) i 5 abstencions (CUP i un diputat de Cs)  

 

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insults a treballadors 

públics, com són els Mossos d'Esquadra, i a polítics, per part d'alguns 

col·laboradors de la Corporació, que són inacceptables per un  canal públic, 

intolerables i contraris al Llibre d'Estil i a la legislació de l’ audiovisual. Així 

com acorda instar al Consell de Govern de la CCMA a prendre accions al 

respecte vers els qui desqualifiquen i desacrediten a aquests funcionaris i 

personalitats públiques, i els assenyalen com a una amenaça, que acaben 

convertint la televisió pública com la veritable amenaça. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 
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5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir una programació de 

qualitat i plural, que respecti totes les opinions i manifestacions polítiques, 

socials, lingüístiques, culturals i religioses presents a tot el territori; i que 

ofereixi un contingut i un to informatius en aquells programes o emissions 

que així ho requereixen, obviant opinions personals i punts de vista dels 

professionals, que en aquests contextos són innecessaris i no tenen interès 

periodístic. Garantir tanmateix la separació clara entre la opinió i la 

informació, així com la neutralitat política dels professionals dels mitjans 

públics. 
 

6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 

conseqüència d'una manca de pluralisme evident i de reflex de la diversitat 

social i territorial existent i d'una marcada inclinació processista dels 

continguts que s'ofereixen i instar al Consell de Govern de la CCMA a 

elaborar un pla de programació específic per tal de recuperar a aquells 

espectadors que per aquests motius han desconnectat dels canals i 

emissores de la Corporació, per tal que la CCMA esdevingui un reflex real 

de la diversitat catalana. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 8 DEL GP CatECP 

Rebutjats: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 68 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya aprofundeixi en l'anàlisi qualitatiu de la pluralitat 

que s'està duent a terme. Així, s’analitzarà la pluralitat de continguts, la 

ponderació en la diversitat de veus i la representativitat en els programes 

que s’emetin als canals de la CCMA, especialment als espais de tertúlia. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 3 DELS GP JXCAT I 

ERC 

Aprovat: per unanimitat (130 vots a favor) 

 

 

 

 


