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ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l'Audiovisual de Cata-
lunya davant la discriminació del castellà per part de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. Tram. 250-01538/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 700, 32). 

2. Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del Penedès. Tram. 250-01577/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 717, 30). 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la inacció del Consell de l'Audio-
visual de Catalunya davant la discriminació del castellà per 
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

250-01538/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 78182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP de Ciutadans, Blanca Victoria Nava-
rro Pacheco, diputada del GP de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución de condena de la inacción del Consell de l'Audiovi-
sual de Cataluña ante la sistemática discriminación del castellano por la Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, interpretado según la STC 31/2010, 
28 de junio, establece que los poderes públicos y los medios de comunica-
ción autonómicos [...] no pueden tener preferencia por ninguna de las dos 
lenguas oficiales y la definición del catalán como lengua propia de Cataluña 
no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella 
lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comuni-
dad Autónoma. 

Ello es así para para garantizar los derechos de todos los ciudadanos en con-
diciones de igualdad y no discriminación. 

A pesar de ello, la Corporación Catalana de Medios audiovisuales excluye el 
castellano como lengua de uso habitual y normal de TV3 y Catalunya Ràdio, 
medios que la misma gestiona y que de esta manera se apartan de dar cum-
plimiento debido al Estatuto de Autonomía de conformidad con la Constitu-
ción y lo resuelto por el Tribunal Constitucional. 

De hecho, la actuación que lleva a cabo TV3 y Catalunya Ràdio constituye 
la actuación ilegal que la STC 31/2010 proscribió para evitar la discrimina-
ción y vulneración de derechos de todos los ciudadanos. 

Ante esta absoluta discriminación del uso de la lengua española en los me-
dios de la CCMA, resulta incomprensible que el Consell del Audiovisual de 
Cataluña (en adelante, CAC) no haya iniciado la más mínima actuación de 
defensa de los derechos de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos 
los medios públicos más caros de España y que ven como sus derechos cons-
titucionales y estatutarios son intencionadamente vulnerados y ellos injusta-
mente discriminados. 

Resulta sumamente curiosa la inacción del Consell de l'Audiovisual ante 
unos medios de comunicación autonómicos que practican la misma discri-
minación lingüística que promociona el Govern de la Generalitat mientras 
dicho este último le dota con un presupuesto anual de casi seis millones de 
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euros anuales, lo que le permite disponer a dicha institución de unos 76 
puestos de trabajo con una remuneración media de más de 62.500 euros. 

Es competencia y responsabilidad del CAC exigir que los medios de comu-
nicación públicos de Cataluña cumplan la legislación vigente y por tanto 
respeten los derechos de los ciudadanos recogidos en el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña de que los medios de comunicación autonómicos utilicen 
en condiciones de igualdad y no discriminatoria las lenguas cooficiales en 
Cataluña. Es responsabilidad del CAC detectar, sancionar y remediar la si-
tuación de reiterado e intencionado incumplimiento de derecho de la CCMA 
y los medios que gestionan. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña  

1. Recuerda que el Consell de l'Audiovisual es un organismo público sufi-
ciente y generosamente dotado con presupuesto público para controlar, su-
pervisar y garantizar que la actuación de los medios públicos autonómicos 
gestionados por la CCMA como TV3 y Catalunya Ràdio es respetuosa con 
la Constitución, el Estatuto y la normativa vigente y así garantiza el respeto 
de los derechos de todos los ciudadanos. 

2. Condena la inacción del Consell de l'Audiovisual ante la intencionada-
mente inconstitucional y sistemática exclusión del castellano como lengua de 
uso habitual y normal en TV3 y Catalunya Ràdio y la consiguiete vulnera-
ción de los derechos constitucionales y estatutarios de todos los ciudadanos. 

3. Considera una anomalía democrática que un organismo público tan gene-
rosamente dotado con presupuesto público se caracterice por su inactividad y 
su apartamiento del deber de actuar conforme a la Constitución y procurando 
el máximo respeto a los derechos de todos los ciudadanos. 

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, dipu-
tada, GP Cs 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la creació de la delegació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vegueria del 
Penedès 

250-01577/12 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 82980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu, Raquel Sans Guerra, diputada, Rut Ribas i 
Martí, diputada, Lluïsa Llop i Fernàndez, diputada, Aurora Carbonell i Abe-
lla, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d'acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la creació de la delegació de la CCMA a la vegueria del 
Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Control de 
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una de les eines més 
potents del país a l'hora de projectar les diferents realitats existents de Cata-
lunya. La qualitat del producte audiovisual que genera en demostra la pro-
fessionalitat i el compliment de la missió per la qual va ser creada, i els ín-
dexs d'audiència en són el màxim valedor. 

Un dels objectius que cal que la CCMA desenvolupi amb més intensitat del 
que ha fet fins al moment, és el de donar cobertura a les diferents entitats 
territorials del país. 

Arran de la crisi econòmica del 2008 es va iniciar una reducció de les dele-
gacions territorials amb què comptava la CCMA, implicant d'aquesta manera 
una reducció també de la qualitat i de pluralitat territorial, que és una de les 
essències de Catalunya. 

Tot i ser conscients de la realitat econòmica actual, considerem imprescindi-
ble que es renovin els compromisos de cobrir tot el territori i de donar veu a 
les realitats territorials. 

La vegueria del Penedès, aprovada el 2017, i les seves quatre comarques que 
la componen (Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf) pateixen una in-
fradotació dels mitjans públics de comunicació. 

Actualment, el Penedès queda dins de tres àmbits informatius: Catalunya 
Central, Barcelona i Tarragona. Això provoca que no s'entengui la vegueria 
com a territori conjunt i es converteix en l'últim punt on es destinen els re-
cursos i l'atenció mediàtica. Aquest fet provoca que el ressò mediàtic de la 
realitat penedesenca sigui molt irrellevant en els espais de la CCMA. 

És per això, que és important cobrir la realitat del Penedès més a fons, de la 
mateixa manera que a la resta de territoris, un fet que ara no és així. 

Actualment la informació del Penedès es cobreix, com s'ha dit, des de tres 
espais comunicatius diferents dins de la CCMA, un fet que inexorablement 
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condueix a no tenir la realitat del Penedès com a prioritat. És per això que no 
n'hi ha prou en tenir «present» el territori des de Barcelona o Tarragona, el 
que cal és que des del Penedès es faci present. 

Avançant i consolidant la presència del Penedès en l'organització de la 
CCMA es farà un pas més per garantir una millor gestió de la comunicació 
pública i que arribi a tota la ciutadania del país. 

Aquest passat mes de juliol el Govern de la Generalitat va anunciar l'inici del 
desplegament de la vegueria del Penedès i de les delegacions territorials dels 
departaments. Es considera que cal reforçar aquest desplegament dotant d'un 
univers comunicatiu conjunt i amb la delegació de la CCMA al Penedès és 
un primer pas indispensable. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar la creació d'una dele-
gació de la CCMA a la vegueria del Penedès, per tal que en faciliti la seva 
visualització als mitjans públics catalans i es pugui cobrir l'actualitat infor-
mativa d'aquest territori en les millors condicions. 

Palau del Parlament, 22 d'octubre de 2020 

Anna Caula i Paretas, portaveu; Raquel Sans Guerra, Rut Ribas i Martí, Llu-
ïsa Llop i Fernàndez, Aurora Carbonell i Abella, diputades, GP ERC 
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