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S  U  M  A  R  I

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda i tres minuts.

2. Debat general sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya (tram. 255-00001/06)
(continuació)

Propostes de resolució subsegüents al debat

— Propostes de resolució del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (núm. 1 a 36)
Torn a favor: Sra. d’Argemir i Cendra, que, tot seguit, anuncia la retirada de les
propostes de resolució núm. 2 i 22. 4
— Propostes de resolució del G. P. Popular (núm. 1 a 18)
Torn a favor: Sr. Fernández Deu. 5
— Propostes de resolució del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (núm. 1 a 10)
Torn a favor: Sr. Carbonell i Abelló, que, tot seguit, anuncia la retirada dels mots
«caràcter consorcial» de la proposta de resolució núm. 8 i la presentació d’una proposta
transaccional conjunta amb el G. P. de Convergència i Unió quant a la proposta de
resolució núm. 10. 7
El Sr. Fernández Deu (P) intervé per al·lusions i el Sr. Carbonell i Abelló (S-CC)
li respon. 8
— Propostes de resolució del G. P. d’Esquerra Republicana (núm. 1 a 19)
Torn a favor: Sr. Bargalló Valls. 8
— Propostes de resolució del G. P. de Convergència i Unió (núm. 1 a 16)
Torn a favor: Sr. Codina i Castillo. 9
El Sr. Boada i Masoliver (IC-V) intervé per anunciar la retirada de la proposta de
resolució núm. 9. 10
Votació de les propostes de resolució núm. 6, 20, 23, 24, 26, 29, 31 i 33 a 36,
presentades pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (17:26): rebutjades per 66
vots a favor, 68 en contra i cap abstenció. 10
Votació de les propostes de resolució núm. 7, 25, 28 i 32, presentades pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (17:27:08): aprovades per 134 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció. 10
Votació de la proposta de resolució núm. 27, presentada pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Verds, fins a «la programació en català de Televisió Espanyola»
(17:27:28): aprovada per 135 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 11
Votació del text restant de la proposta de resolució núm. 27, presentada pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (17:28): aprovat per 122 vots a favor, 12 en contra
i cap abstenció. 11
La Sra. Nadal i Aymerich (P) intervé per retirar els mots «o qualsevol altre
mecanisme» de la proposta de resolució núm. 18, presentada pel G. P. Popular. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12 a 15 i 18, llevat dels mots
suara esmentats, presentades pel G. P. Popular (17:29:04): aprovades per 135 vots a
favor, cap en contra i cap abstenció. 11
Votació de la proposta de resolució núm. 8, presentada pel G. P. Popular (17:29:50):
aprovada per 80 vots a favor, cap en contra i 54 abstencions. 11
Votació de la proposta de resolució núm. 11, presentada pel G. P. Popular (17:30:22):
aprovada per 68 vots a favor, cap en contra i 64 abstencions. 11
Votació de la proposta de resolució núm. 16, presentada pel G. P. Popular (17:30:38):
rebutjada per 12 vots a favor, 121 en contra i 1 abstenció. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 7 i 8 i del primer paràgraf de la núm. 9, fins
al mot «audiovisual», llevat del text «tot radicant-hi la producció de la segona cadena
de televisió estatal», presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (17:31):
aprovades per 134 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 11
Votació del text restant de la proposta de resolució núm. 9, presentada pel G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (17:32:06): aprovat per 134 vots a favor, cap en
contra i cap abstenció. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 9 a 11 i núm. 17 i 18, presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (17:32:28): aprovades per 135 vots a favor, cap
en contra i cap abstenció. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 6 i 16, presentades pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (17:33): rebutjades per 66 vots a favor, 68 en contra i cap
abstenció. 11
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Votació de la proposta de resolució núm. 8, presentada pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (17:34:06): aprovada per 123 vots a favor, cap en contra i
12 abstencions. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 7 i 19, presentades pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (17:34:26): aprovades per 123 vots a favor, 11 en contra i
cap abstenció. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 9 i 10 i núm. 13 a 15, presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (17:35:12): aprovades per 134 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció. 11
Votació de les propostes de resolució núm. 2 i 3, presentades pel G. P. de Convergència
i Unió (17:35:36): aprovades per 122 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions. 11
Votació de la proposta de resolució núm. 6, presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (17:36:06): aprovada per 68 vots a favor, 52 en contra i 15 abstencions. 11
Votació de la proposta de resolució núm. 11, presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (17:36:34): aprovada per 68 vots a favor, 65 en contra i cap abstenció. 12
Votació de la proposta de resolució núm. 12, fins al segon apartat, un cop n’ha estat
suprimit el text «sigui en català, sigui en altres llengües», presentada pel G. P. de
Convergència i Unió (17:37): aprovada per 135 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció. 12
Votació del text restant de la proposta de resolució núm. 12, presentada pel G. P. de
Convergència i Unió (17:38:04): aprovat per 123 vots a favor, 12 en contra i cap
abstenció. 12
Votació de la proposta de resolució transaccional núm. 1373, presentada conjun-
tament pels G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya i  el G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (17:38:36): rebutjada per
67 vots a favor, 68 en contra i cap abstenció. 12
Votació de les propostes de resolució transaccionals núm. 1374 i 1375, presentades
per tots els Grups Parlamentaris (17:39): aprovades per unanimitat. 12
Votació de la proposta de resolució transaccional núm. 1371, presentada
conjuntament pel G. P. Popular i el G. P. de Convergència i Unió (17:40:16): aprovada
per 116 vots a favor, 5 en contra i 12 abstencions. 12
Votació de les propostes de resolució transaccionals núm. 1368 a 1370, presentades
conjuntament pel G. P. Popular i el G. P. de Convergència i Unió (17:40:30):
aprovades per unanimitat. 12
Votació de la proposta de resolució  transaccional núm. 1372, presentada conjun-
tament pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi i el G. P. de Convergència i Unió
(17:41): aprovada per 134 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 12
Votació de la proposta de resolució  transaccional núm. 1376, presentada conjun-
tament pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i el G. P. de Convergència i
Unió (17:42): aprovada per unanimitat. 12

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i dotze minuts.
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SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 4.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de cinc
de la tarda i tres minuts. Presideix el president del Par-
lament, acompanyat de tots els membres de la Mesa,
la qual és assistida per l’oficiala major i el lletrat major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat dels consellers de la Presidència, de Go-
vernació i Relacions Institucionals, d’Economia, Finan-
ces i Planificació, de Sanitat i Seguretat Social, de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca i de Medi Ambient.

El president

Es reprèn la sessió.

Debat general sobre els mitjans
audiovisuals de Catalunya (tram. 255-
00001/06) (continuació)

D’acord amb l’article 124.2 del Reglament, per a la
defensa de les resolucions presentades, s’ha establert el
següent ordre d’intervenció, que es correspon amb el de
presentació de resolucions. Primer, el Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds... (Remor de
veus. Pausa.) Si els senyors diputats em permeten...
Amb el permís de vostès, continuaré. (Pausa.) El segon
és el Grup Parlamentari Popular; el tercer és el Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; el quart
grup és el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i, el cinquè, el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió. Hi ha per a cada grup un torn a
favor i, facultativament, un torn en contra. Una vegada
defensades totes les propostes, es procedirà a la votació
pel mateix ordre. I, finalment, hi haurà una possibilitat
d’explicació de vot.

Per tant, té la paraula, en primer lloc, pel Grup d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds, la senyora Dolors Comas.

La Sra. Comas d’Argemir i Cendra

Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors
diputats, aquest debat ha sorgit de la necessitat –recla-
mada per la mateixa professió periodística i sentida per
la majoria de grups d’aquesta cambra– de desparti-
ditzar els mitjans de comunicació públics, de cara a
aconseguir una major independència i pluralisme
d’aquests, i també d’actualitzar, d’acord amb les noves
tecnologies de la comunicació, les noves demandes i
necessitats que sorgeixen de la nostra societat, i, tam-
bé per adaptar-se a les noves tendències que van sorgint
a Europa, adaptar l’espai català de comunicació a totes
aquestes qüestions.

La nostra intervenció, ahir, va ser crítica –així s’ha sen-
tit– respecte a l’actuació del Govern, entenent que
aquest Govern i els que l’han precedit han sigut els res-
ponsables principals de la creació i el manteniment de
l’actual sistema i que una part d’aquest funcionament
ha generat la sensació de malestar i d’inquietud que jo
ahir comentava. També vull assenyalar –i ahir ja ho
vaig indicar– que aquesta crítica –i no és contradicto-
ri, no és contradictori– anava acompanyada de la volun-
tat de consens, com es demostra amb el fet que moltes

de les propostes de resolució que nosaltres hem presen-
tat han estat transaccionades i, per tant, consensuades
amb altres grups. Per tant, per altra banda, també volia
assenyalar que aquesta voluntat de consens també es-
tava fonamentada en el fet mateix que nosaltres presen-
tàvem tota una sèrie d’aportacions de cara al model de
futur a discutir, a comentar, a servir com a document de
treball, de cara, justament, al futur, que és el que ens
interessa, i jo crec que aquí sí que compartim amb tots
els grups de la cambra la necessitat que aportem, entre
tots –i amb el màxim consens possible–, allò que ens ha
de permetre funcionar els propers anys.

S’ha produït –i ara em refereixo al procés que hi ha
hagut després del debat– una coincidència, una coinci-
dència entre els grups d’esquerra respecte als trets bà-
sics, respecte a les columnes vertebrals d’aquest model.
Això, com si diguéssim, va portar a compartir tota una
sèrie de propostes i a explicitar-les de forma clara, amb
tota una sèrie de transaccions que han permès que Con-
vergència i Unió i el Partit Popular s’hi afegissin, tam-
bé, de manera que hem pogut aconseguir, entre tots, uns
acords bàsics respecte al que serien aquestes columnes
vertebrals del model del sistema de comunicacions a
Catalunya. Això ha implicat que, evidentment, hàgim
hagut de cedir en alguns dels nostres plantejaments,
però també –i penso que cal destacar que ha sigut po-
sitiu–, a partir d’aquest mateix procés, d’aquests acords
inicials entre el bloc progressista i d’aquest acord glo-
bal que s’ha aconseguit després, que hi hagi hagut can-
vis importants en el procés de nomenament del futur
director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, i també l’inici de tota una sèrie de canvis que
seran importants, també, en l’organització general de
les comunicacions a Catalunya.

En aquest sentit, cal destacar que l’acord al qual s’ha
arribat, de manera consensuada entre tots els grups,
respecte al nomenament de director general represen-
ta un pas significatiu, un canvi significatiu, pel fet que
es basi en el consens dels membres del Consell d’Ad-
ministració, i, per tant, això vol dir que va més enllà de
l’acord entre dos grups: implica consens i implica, per
tant, l’acord de la majoria de grups, i, per altra banda,
com aquest consens és la condició prèvia i indispensa-
ble perquè, després, el Govern nomeni el futur director
general.

Respecte al model general, que s’ha concretat en un
document conjunt o, millor dit, en tota una sèrie de
propostes que presentem de forma conjunta els cinc
grups de la cambra, jo voldria destacar, precisament, els
elements definitoris del servei públic de comunicaci-
ons: el fet de considerar que el Consell de l’Audio-
visual ha de tenir el rang d’un ens públic independent,
amb competències que li permetin ser l’autoritat que
reguli els mitjans de comunicació audiovisual a Cata-
lunya; el fet que la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió iniciï un procés de reforma per donar al Consell
d’Administració més competències –i, per tant, que tin-
gui major independència, professionalitat i viabilitat
econòmica–; que s’abordi, també, aquest marc estable
per al que són els mitjans de comunicació local i els
mateixos criteris que han de regir per a tots els que són
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els organismes rectors dels mitjans públics i els mem-
bres d’aquest regulador del sistema de l’audiovisual.

I s’ha fixat tota una sèrie de terminis, també, per com-
plir tota una sèrie de compromisos pel que fa a la refor-
ma del Consell de l’Audiovisual a Catalunya i la Llei de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i voldria
destacar, en aquest punt –voldria destacar en aquest
punt–, que, precisament, s’emprendran les reformes
d’aquests dos organismes –del Consell de l’Audiovi-
sual i de la Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió–, sense esperar –sense esperar– que hi hagi
canvis en les lleis de base, i penso que, en aquest sen-
tit, quan ahir debatíem aquestes qüestions i es presen-
tava, fins i tot, doncs, per part de Convergència i Unió,
una interpretació basada en arguments que havia donat
Marc Carrillo, ens estranyava, en tot cas, o pensem que,
justament, aquesta interpretació més àmplia de la capa-
citat normativa que tenim és la que caldria aplicar.

Finalment, hi ha acords, també, amb relació al finança-
ment, que ens semblen positius, i també pel que fa a la
promoció de l’espai comunicacional català.

Respecte a les propostes nostres, que queden després
d’haver transaccionat totes aquestes qüestions, no de-
fensarem, per tant, aquelles propostes que teníem en el
conjunt de les propostes de resolució i que han sigut
objecte de transacció amb tots els grups, i que marquen
el model i el nomenament del director general de la
Corporació.

Per altra banda, hem fet una proposta transaccional,
també, conjunta amb Esquerra Republicana i el Partit
dels Socialistes - Ciutadans pel Canvi, que té a veure
amb el fet que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
tingui la competència en la renovació i concessió de
llicències de radiodifusió.

Per altra banda, retirem, nosaltres, la proposta número
2, que és aquella on es proposa desaprovar l’actitud del
Govern –ahir ja en vam fer la crítica. Entenem i man-
tenim que la realitat mereix aquesta crítica, però, pre-
cisament, en favor del consens, mirant al futur, i, per-
què valorem que són positius els canvis aconseguits i el
camí iniciat amb els acords entre tots els grups de la
cambra, retirem aquesta proposta.

Retirem, també, la proposta número 22, que és la refe-
rida a la Comissió de Control de la Corporació, perquè
la proposta, en el sentit que estava feta, estava profun-
dament condicionada a la lògica d’un determinat mo-
del d’organització de l’espai de comunicació. Com que
hi ha aspectes que estan, ara per ara, inespecificats
quant al que pot acabar resultant de la modalitat per la
qual acabem optant, preferim retirar aquesta proposta.

I les propostes que mantenim són totes les altres, que,
simplement, resumiré: les relacionades, en definitiva,
amb la situació dels mitjans de comunicació i l’espai
català de comunicació. I destaco –destaco ara– el que
fa referència a la generalització dels estatuts de redac-
ció i dels consells de redacció, les condicions laborals
dels treballadors, els acords de la Corporació amb les
emissores locals, l’impuls de la presència del català i les
previsions respecte a l’entrada a la comunicació digital,
tenint en compte que entendríem que hi hauria d’haver

un canal temàtic específic per a minories culturals, i
l’impuls a la indústria de la producció audiovisual.

Acabo ja –només un minut– per dir que, en el cas de les
propostes presentades per Convergència i Unió, vota-
rem que sí a totes les que queden, excepte la 6, la 7 i
l’11, perquè són aquelles que impliquen que no s’ator-
ga al Consell de l’Audiovisual la concessió de llicènci-
es de ràdio i televisió digital –i també els dictàmens
preceptius– i que és el Govern qui continua tenint mar-
ge d’acció en aquest camp. I, en el cas del Partit Popu-
lar, votem que sí a totes les propostes, excepte la 16
–que hi votarem que no, perquè fa referència a temes de
bilingüisme que estan en contradicció amb el que és la
política lingüística que penso que s’ha de seguir–, i ens
abstindrem en la 8 i l’11. En una d’elles es demana que
es potenciï la família amb la televisió i la ràdio; no es-
tem en contra de la família com a institució, però ente-
nem que hi ha, també, altres institucions que són nuclis
sòlids de la societat i altres formes d’organitzar la con-
vivència que no passen per la família i que són, també,
nuclis sòlids.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Popular, té
la paraula el senyor Ricard Fernández Deu.

El Sr. Fernández Deu

Molt honorable senyor president, senyores i senyors
diputats, voldríem, abans que res, manifestar, en línies
generals, el que en podríem dir la nostra satisfacció pel
que podem considerar el desenllaç d’aquest debat ge-
neral sobre mitjans de comunicació de Catalunya.

Podríem dir que les nostres expectatives inicials han
trobat una resposta positiva, i això es concreta en
l’adopció de determinades mesures, com són, per
exemple, el compromís, assumit per totes les forces
polítiques, de dur a terme la producció d’una llei de
l’audiovisual, de la llei que modifica les competències
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i també la
modificació del que pertoca a la Llei 10/83, de creació
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Voldria subratllar, però, el fet que aquest acord que s’ha
assolit entre totes les forces polítiques no ha constituït
cap tipus d’imposició de ningú sobre ningú; ans al con-
trari, ha estat una fórmula adoptada a l’ensems per tots
aquells que hem tingut oportunitat de participar d’an-
tuvi en aquesta negociació, cosa que espero que vin-
guin a confirmar els portaveus dels restants grups
parlamentaris que pugin en aquest estrada per a l’expli-
cació de la seva línia pel que fa a les votacions de les
propostes de resolució presentades.

Respecte a la designació de director general de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió, això que els aca-
bo de dir respecte al consens és més exacte encara, si
resulta possible, ja que aquesta ha estat una formulació
produïda de manera incontrovertible, pel nostre Grup,
des del primer moment. Ja ahir a la tarda vàrem fer
palès, vàrem deixar constància claríssima de quina era
la nostra posició en el sentit d’atorgar a les forces po-
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lítiques un grau de participació actiu a l’hora del nome-
nament per part del Govern de la Generalitat del direc-
tor general de la Corporació. Per tant, la transaccional
que ha estat presentada amb la signatura de totes les
forces polítiques ve a donar satisfacció també a la nos-
tra voluntat pel que fa a aquest període transitori que
s’obre fins que la Corporació no disposi de la llei que,
definitivament, vindrà a regular la seva funció, la seva
missió i el seu funcionament.

Dèiem que no veníem a aquest debat amb voluntat de
confrontació. Ho seguim dient, crec que ho podem dir
i, sobretot, ens en podem felicitar tots plegats. Tothom
havia de cedir –ho vàrem dir i ho seguim dient–; per-
què tothom ha cedit –nosaltres també. I, a la vista de les
transaccions hagudes, tothom, crec que ha fet l’esforç
d’intentar produir allò que pot resultar el millor per als
mitjans de comunicació públics de Catalunya en el seu
conjunt.

Per tant, voldríem dir, en tot cas, que nosaltres donem
suport, com no podia ser d’una altra manera, a totes
aquelles propostes que vénen a recollir l’esperit que ens
ha portat a aquest debat sobre l’audiovisual.

Pel que fa a les propostes de resolució que presenta el
nostre Grup, volem expressar que hem volgut produir-
les des de la perspectiva de garantir una ràdio i una te-
levisió públiques que vinguessin a assegurar una res-
posta a la demanda d’informació veraç, plural i inde-
pendent que planteja el conjunt de la societat catalana,
com queda fefaentment reflectit en la primera de les
nostres.

També volem –i així ho hem introduït, perquè en que-
di constància– fer un reconeixement als professionals
dels mitjans de comunicació en el seu conjunt, atesos
els esforços per ells duts a terme en la defensa d’una
ràdio i d’una televisió plural i de qualitat. Igualment, la
renovació immediata del Consell d’Administració de la
Corporació, i algunes altres en el sentit de reflectir, en
els mitjans que són filials de la Corporació, aspectes,
des del nostre punt de vista, tan significatius com la
importància del teixit associatiu a Catalunya. També el
foment de la programació de qualitat, accentuant la
funció cultural i educativa que tenen encomanades les
empreses filials de la Corporació: la protecció de la
infància i de la joventut, la potenciació de la institució
familiar com a nucli bàsic de la nostra societat,
l’autocontrol en les empreses de publicitat per tal que
els anuncis a emetre no continguin missatges sexistes
o de violència –ni tan sols de discriminació–, i, també,
l’enfortiment del paper de la dona. Això, entre altres
coses.

Hem volgut introduir una proposta de resolució, que és
la nostra proposta número 16, en el sentit de prendre’s
les mesures necessàries per tal que el bilingüisme, que
enriqueix la realitat social i cultural de Catalunya i que
consagra el nostre Estatut d’autonomia, tingui la cor-
responent traducció en els continguts programàtics de
les empreses filials. Vull dir –vull aclarir, més exacta-
ment– que aquesta no ha estat una voluntat moguda per
cap desig de quota ni d’imposició. En tot cas, la nostra
voluntat és la de reflectir la naturalitat, la necessària
naturalitat amb què s’ha de produir la conjugació

d’ambdues llengües en els programes de televisió de-
pendents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió.

Pel que fa a les propostes de Convergència i Unió, dir
que hi votarem afirmativament i que ens abstindrem en
aquelles que afecten decisions subjectes a l’Adminis-
tració de l’Estat, perquè entenem que aquest és un pro-
cediment al qual hem de fer front des de les competèn-
cies que tenim atribuïdes, i, en tot cas, seran les Corts
Generals les que hauran de produir les modificacions
necessàries en aquestes lleis que han estat invocades.

En contra, votarem, de la proposta número 12, llevat
que, quan es parla de la presència de les emissores a
través d’Internet, respecte als continguts de producció
original catalana, no es pretengui englobar la presència
del castellà quan es refereixen a la totalitat o a la resta
de les llengües. Voldria que, si es fa un esment especí-
fic de la llengua catalana, oficial en el Principat de
Catalunya, se’n fes, també, un de corresponent a la cas-
tellana per tal de comparar-la amb qualsevol altra de les
llengües que ens resulten alienes.

Pel que fa a les proposicions fetes pel Partit dels Soci-
alistes de Catalunya, dir que votarem afirmativament a
dues, en la seva integritat, i a dues altres si es suprimei-
xen algunes indicacions que entenem nosaltres que es
refereixen a competències concretes de la ràdio i tele-
visió de responsabilitat de l’Estat.

Pel que fa al Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, manifestarem la nostra votació favo-
rable a les seves propostes de resolució relatives a la
preocupació per la precarietat laboral i la regulació
contractual de tots els professionals que treballen en els
mitjans de comunicació. Votarem afirmativament, tam-
bé, a la necessitat d’establir el comitè professional en
aquells mitjans que no en tinguin. Votarem afirmativa-
ment, també, a la regulació de les pràctiques dels estu-
diants de periodisme i comunicació en els mitjans de
comunicació. Votarem afirmativament, també, en el
sentit de donar suport a la conveniència que el centre de
producció de Sant Cugat de Televisió Espanyola a
Catalunya, també Televisió de Catalunya i també les
televisions locals, en el supòsit que s’hi inclogui aquest
afegitó –cosa que em penso que ja s’ha produït–, col·la-
borin, en el futur, en la potenciació de la indústria
audiovisual catalana.

També afirmativament pel que fa a la clarificació del
marc legal de les ràdios i les televisions locals, i, final-
ment, de forma afirmativa igualment, en tot allò que té
a veure amb el compliment de la directiva europea de
la televisió sense fronteres pel que fa als percentatges
de televisió local audiovisual independent.

Quant a les propostes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, el nostre Grup
Parlamentari donarà suport a la proposta número 7, que
té a veure amb els estatuts de redacció; a la número 25,
que parla, concretament, de l’impuls de les línies de
col·laboració i acords entre les ràdios i les televisions
locals de titularitat pública a Catalunya, i la número 27,
pel que fa al manteniment i la potenciació de Ràdio 4
i la programació en català de Televisió Espanyola. No
donarem suport, al contrari, a tot allò que pugui tenir a
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veure amb consideracions que reflecteixen drets i deu-
res que corresponen a altres instàncies de l’Administra-
ció o a les empreses que d’elles depenen.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats; moltes grà-
cies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, té la paraula l’il·lustre senyor
Josep Maria Carbonell.

El Sr. Carbonell i Abelló

Senyor president, senyores i senyors diputats, avui hem
començat una jornada una mica especial, una jornada
intensa. Hem començat malament i sembla que acaba-
rem bastant bé. Ho esperem tots.

Aquest matí, molts ens despertàvem amb la portada
d’un dels grans diaris nacionals que tornava a recordar
els procediments digitals de nomenaments. Veníem
d’una jornada parlamentària intensa, sense aconseguir
un acord bàsic, un acord important. Començàvem ma-
lament el dia. Però avui a la tarda, quan comencem
aquest debat, sembla que ens trobem en una altra situ-
ació.

Avui aquesta cambra aprovarà –això espero– un acord
important. Un acord que no ho és en tots els temes,
però sí que aprovarem un acord amb temes importants
que prefigura un nou model, i, especialment –fixin-s’hi
bé–, un nou capteniment, també, un nou model i un nou
capteniment, és a dir, un nou marc, i esperem, també,
una nova manera de fer que pot representar obrir una
nova porta, una nova etapa en el món audiovisual cata-
là.

Representarà, senzillament, que el canvi ja ha comen-
çat en els mitjans de comunicació. (Forta remor de
veus.) Senyors, el canvi ha començat en els mitjans de
comunicació. I la manera més clara és aquesta gran
transacció que hem aconseguit els cinc grups. I això,
senyors, és molt important i jo crec que, pedagògica-
ment, n’hem de ser tots conscients. Aquest canvi de
model comença, començarà avui si després es produei-
xen les votacions que esperem.

Atenció, atenció: pot començar, però podem tornar
enrere. (Forta remor de veus.) Senyor Camp, ja m’agra-
da, ja m’agrada escoltar-lo així, i que la seva sigui la
veu que comprometi el seu Grup i que faci comprome-
tre tots els grups que aquest compromís sigui un com-
promís de veritat, un compromís que realment ens porti
a obrir aquesta etapa en els mitjans de comunicació.

A veure, aquest matí, hem començat a tres, a tres, i hem
acabat a cinc –ja ho sabeu. I ens en felicitem perquè
nosaltres buscàvem l’acord màxim, i ho saben els dipu-
tats que durant aquests anys hi han treballant. Ho saben
molt bé, i saben la nostra disposició per cercar aquest
màxim acord, perquè estàvem treballant sobre unes
regles del joc, unes regles del joc que demana un acord
màxim perquè siguin unes regles del joc que, efectiva-
ment, suposin que estiguin basades en una àmplia legi-
timitat, en una durabilitat en el temps, perquè tothom se
les senti, unes regles que siguin per a tots: drets, obli-

gacions i deures. I aquest és el tema important, i, per
això, nosaltres creiem que, no en tot, però en aspectes
molt importants, avui obrim una nova etapa.

Què hem acordat, els cinc? Els cinc –i aquesta és la
transacció que tots vostès tenen ja en el diari–, els cinc
grups hem acordat, primer, el nou marc legislatiu, i la
diputada d’Iniciativa ja ha explicat en què consisteix.
Per tant: definició del sistema públic, modificació del
CAC. Això, sí, compromís en els terminis: pròxima llei
del CAC d’aquí a quatre mesos –mes de març. Nova
llei de la Corporació, terminis: d’aquí a sis mesos –mes
de juny. Nou marc per als mitjans de comunicació lo-
cal. Garantir la composició dels organismes rectors i de
regulació. També és un factor molt important el finan-
çament estable de la Corporació per al 2000-2005, i,
senyors, un altre acord molt important, que és els
acords entre els governs en l’espai comunicacional de
tots els territoris de parla catalana. Són aspectes que
configuren un model. I, després de la votació, jo crec
que tothom ha de ser conscient que realment s’obre una
etapa diferent.

I, al costat d’aquest acord, n’hi ha un altre, que és el del
nomenament del director general de la Corporació, que
també és molt important. Jo crec que tots vostès són
conscients de la importància que té que, a partir d’ara,
el nomenament es farà amb el consens del Consell
d’Administració. Això és un pas importantíssim: s’ha
acabat l’etapa digital de nomenaments a la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.

Malauradament, els cinc no ens hem posat d’acord en
un altre aspecte, que és el tema de l’adjudicació de les
freqüències i de les llicències –no ha estat possible. Jo
li he de dir, jo li he de dir, senyor Fernández Deu, que
a mi això m’ha sorprès molt, perquè ahir jo –potser em
vaig equivocar– el vaig sentir dient una altra cosa. Però,
bé, no ha estat possible. (Veus de fons.) Esperem que en
el tràmit d’elaboració de les lleis, doncs, puguem refer
aquest acord a cinc. Crec que valdria molt la pena.

Bé, per tant, avui presentarem a votació aquest acord
important dels cinc grups; presentarem, els tres grups
–Esquerra Republicana, Iniciativa i Socialistes–, una
proposició perquè el CAC sigui qui atorgui les freqüèn-
cies i les llicències i, certament, prefigura un model, i,
això, jo crec que és l’important de la sessió d’avui.

En relació amb els altres grups –i em posicionaré ara
ja–, nosaltres votarem totes les resolucions que queden
d’Esquerra Republicana i d’Iniciativa, sempre que Ini-
ciativa confirmi que retira la segona i la 22.

En segon lloc, amb Convergència votarem totes les re-
solucions que fan referència al canvi del marc jurídic
espanyol, de l’Estat –em semblen molt correctes, i al-
tres–, i votarem en contra de les que fan referència que
és l’Executiu el competent en l’atorgament de llicències
i freqüències.

I, amb el PP, votarem majoritàriament que sí a les seves
resolucions, tot i que els he de dir que són una mica
repetitives –ja els ho he dit abans a vostès–; que, de les
seves deu, en podien fer dues o tres i que haurien dit
bàsicament el mateix, però, bé, cada grup té la facultat
d’organitzar-ho com ho creu més convenient. Ara bé,
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en dues ens abstindrem i votarem «no» a la del
bilingüisme als mitjans de la Corporació.

De les nostres, amb l’acord que hem fet amb Conver-
gència amb les restants nostres, retirarem de la 8 la
paraula «caràcter consorcial» i a la 10 hi ha una trans-
acció que hem fet amb el Grup de la majoria, amb el
Grup de Convergència i Unió.

President, acabo, i acabo dient que quelcom ha passat
avui a Catalunya, quelcom important, i que tots, potser
uns més que altres, tenen una gran responsabilitat per-
què això es converteixi en una realitat, en una realitat
que permeti avançar, créixer, el nostre país, en demo-
cràcia, en llibertat, en convivència i en un progrés so-
lidari.

Senyor president, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. (El Sr. Fernández Deu
demana per parlar.) Sí, senyoria.

El Sr. Fernández Deu

Per al·lusions.

El president

Té dos minuts.

El Sr. Fernández Deu

Senyor Carbonell, no m’interpreti, no m’interpreti per-
què estic carregat de defectes, però crec que el que dic
qualsevol està en condicions d’interpretar-ho tal com
ho faig.

Jo no he votat afirmativament, el nostre Grup no ha
votat afirmativament a la proposta a què vostè es refe-
reix respecte a les competències del sector audiovisual
referides a l’atorgament de llicències de radio i televi-
sió, no perquè no hi estigui d’acord, sinó perquè entenc
que aquest és un treball del qual s’ha de fer càrrec la
ponència conjunta.

Si ara ens dediquem a especificar tots i cadascun dels
aspectes als quals ens haurem de dedicar quan elabo-
rem la llei del Consell Audiovisual de Catalunya, no
farà falta que fem cap ponència. Serà suficient que tras-
lladem negre sobre blanc tot el que digui aquesta pro-
posta de resolució.

Per tant, el que vaig dir, ho mantinc i el que manifesto
és que nosaltres donem a la ponència la virtualitat que
entenem que li correspon, en el sentit de ser el proce-
diment a través del qual es posin de manifest les com-
petències del Consell Audiovisual de Catalunya.

Moltes gràcies, senyor president.

(Remor de veus.)

El president

Moltes gràcies, senyoria. Senyor Carbonell...

El Sr. Carbonell i Abelló

Senyor Fernández Deu, certament, la seva paraula sem-
pre em mereix un gran respecte. Ara, cregui’m vostè
que, per la significació d’aquest debat, per la seva im-
portància avui, les seves paraules haurien hagut d’estar
escrites en una resolució que fes referència a aquesta
freqüència. I, en tot cas, si això no ha estat possible,
espero que, quan fem la llei del CAC, que estarà feta el
mes de març, puguin incorporar-s’hi les seves reflexi-
ons.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup d’Esquerra
Republicana, té la paraula el senyor Bargalló.

El Sr. Bargalló Valls

Senyor president, senyores i senyors diputats, en primer
lloc, he de dir que coincideixo amb el diputat senyor
Carbonell a dir que aquest matí ha estat un matí de molt
de tràfec. Jo diria que ha estat un matí de molt de trà-
fec, de molt de trànsit i de molt de tràfic, de totes tres
coses a la vegada. Hem anat amunt i avall pels passa-
dissos del Palau del Parlament, hem intercanviat idees,
conceptes i textos literals, i, segurament, hem arribat a
una d’aquestes conclusions que de tant en tant arribem,
que és que, si mai reformem el Reglament de la cam-
bra, si mai ho fem, ens haurem de començar a plante-
jar com és possible que, sabent que els debats hi seran,
un mes i mig, dos mesos abans, tenim un mes i mig, dos
mesos per plantejar què dir en un debat, i només tenim
unes quantes hores d’un matí per treballar, discutir les
propostes d’aquest debat...

Si haguéssim tingut aquest matí i haguéssim tingut
aquesta tarda les propostes de resolució que s’aprova-
ran, haguessin estat més desenvolupades i més profito-
ses. Per tant, que quedi damunt l’estrada aquesta incon-
gruència del temps que tenim per preparar el discurs i
de la pressa amb què hem d’anar per veure què en surt
de pràctic, d’aquest discurs.

No estic d’acord amb el senyor Carbonell en una altra
de les seves afirmacions. Avui no ha començat el can-
vi. Estem lluny, molt lluny del canvi que necessita el
país. Avui ha començat –i vaig acabar la meva interven-
ció ahir insistint-hi– la transició. Avui iniciem la prime-
ra de les transicions de la Catalunya del 2000, i la ini-
ciem bastant bé. La iniciem amb un acord de tota la
cambra, la iniciem amb un acord sobre aspectes de
model i sobre aspectes de mètode.

Espero que, aquesta primera transició que iniciem amb
un acord, l’acabem, també, amb un acord i que sigui la
primera transició que dóna fruits, de les moltes transi-
cions que tindrà la Catalunya del 2000.

Estem satisfets de fins a quin punt hem arribat a un
acord en la definició inicial del model del sistema pú-
blic de ràdio i televisió que volem. N’estem satisfets.
Estem satisfets, també, dels terminis que ens hem mar-
cat –això és molt important–, sortint avui d’aquí sabent
que en quatre mesos tindrem una nova autoritat
audiovisual –és important. I, a més a més, ho hem dit
aquest matí entre el trànsit i el tràfec, ho hem dit aquest
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matí: en el proper Ple, el Grup d’Esquerra Republica-
na posarà a la presa en consideració la seva proposta
legislativa, que, en conseqüència del que es va parlar
ahir i del que es votarà avui, sortirà aprovada. El Grup
d’Esquerra Republicana demanarà que la ponència que
estudiï aquesta proposta sigui habilitada perquè es pu-
gui reunir el mes de gener.

Tenim un acord oral de la majoria de grups que han dit
que estan disposats que aquesta ponència –aquesta po-
nència– estigui habilitada per treballar el mes de gener.
Per tant, estem convençuts que, el mes de març, tin-
drem aquesta llei.

També estem satisfets del segon termini de sis mesos
per a la llei de modificació de la Llei 4/83. També n’es-
tem satisfets.

I, potser, sense un grau tan alt de satisfacció, si és que
es poden mesurar les satisfaccions en graus, estem sa-
tisfets de l’acord sobre l’aspecte potser més conflictiu
del període de transició –no el més important, però que
també calia deixar entrelligat–, que era el del nomena-
ment del futur immediat nou director o nova directora
general de la Corporació. No és la proposta que jo, en
nom d’Esquerra Republicana, els vaig fer ahir, no és la
proposta que havíem entrat com a proposta de resolu-
ció. Sí que conté els mínims que en la nostra segona
intervenció vam acotar, que era que hi hagués un pro-
cés, que aquest fos públic, en el sentit que es conegués,
que fos transparent, en el sentit que constés documen-
talment, i que tingués a veure amb un òrgan d’elecció
democràtica.

L’acord al qual hem arribat diu que aquest nomenament
preceptiu que farà el Govern, perquè és el Govern qui
l’ha de fer –amb l’actual llei és el Govern qui l’ha de
fer–, es farà amb el consens del Consell d’Administra-
ció, i, com també aquest matí, entre trànsit i tràfecs,
modestament he apuntat, amb els meus mínims conei-
xements de filòleg, «fer amb» vol dir «no fer sense».

I amb aquest convenciment, que una cosa vol dir l’al-
tra, com l’altra vol dir l’una, hem signat –amb el con-
venciment, també, que fèiem un gran favor al sistema
públic de ràdio i televisió del país– aquestes propostes
transaccionals.

Més enllà d’això, mantenim les altres propostes que
havíem presentat, que en el seu conjunt fan referència
al discurs que ahir va fer Esquerra Republicana en el
debat: situacions laborals, estatuts professionals, Ràdio
i Televisió Espanyola, Catalunya, l’Agència Efe,
l’Agència Catalana de Comunicació, tot el que ahir
vam estar desvelant i que avui posarem a votació.

En tot cas, finalment, l’acord dels cinc grups també
inclou aspectes com el contracte programa i inclou un
aspecte final, potser per a alguns menor, per nosaltres
consubstancial amb el que ha de ser un sistema públic
català de ràdio i televisió, però que és bo que consti. I
és molt millor no només que hi consti, sinó que hi cons-
ti proposat per la totalitat dels grups d’aquesta cambra,
que és el mandat d’aquest Parlament de la creació i
conciliació de l’espai comunicatiu català, i que es faci
referència a tots els territoris de parla catalana, amb
aquesta explicitació de «tots», que ens satisfà, i que, a

més a més, no sigui tan sols una proposta damunt del
paper o retòrica, sinó que expliciti que això s’ha de fer
en matèria de programació i en matèria de projecció
internacional.

Perquè tampoc tindrem un sistema adequat si no és un
sistema que no existeix en el context internacional
audiovisual. El nostre sistema audiovisual, el nostre
sistema comunicatiu nacional només existirà si també
existeix en el context internacional, si també hi té la
seva vigència.

Amb motiu d’aquest acord a què hem arribat, el nostre
Grup votarà favorablement la gran majoria de les pro-
postes de resolució dels altres grups. I hi votarà, potser,
en alguns casos, sense estar d’acord al cent per cent en
la literalitat, però sí perquè hi està d’acord en el fons,
i perquè el nostre Grup vol mantenir aquest planteja-
ment de consens, d’acord conjunt, de mirar cap enda-
vant en aquest inici de la transició del sistema
audiovisual de ràdio i televisió pública a Catalunya. En
tot cas, només farem dues votacions que no –només
farem dues votacions que no.

Com que són molt poques per a tantes resolucions, els
les vull explicar. Primera: no votarem la proposta de
Convergència i Unió en la qual no deixa com a compe-
tència final del Consell de l’Audiovisual el tema d’ator-
gament de llicències i freqüències –tenim una propos-
ta que diu el contrari; després, en el debat de la ponèn-
cia, ja en parlarem més–, i votarem que no a la proposta
del Partit Popular, que neix de l’error de concebre que
tenim un Estatut que parla de bilingüisme, quan el nos-
tre poc coneixement jurídic ens diu que tenim un Esta-
tut que parla de cooficialitat i sospitem que bilingüisme
i cooficialitat no són ben bé la mateixa cosa. Per tant,
partint d’aquest error com parteix la proposta del Grup
Popular –error, segons el nostre parer–, doncs, no hi
votarem a favor. Amb la resta, senyor president, senyo-
res i senyors diputats, aquest serà el posicionament del
Grup d’Esquerra Republicana.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup de Convergèn-
cia i Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Francesc Co-
dina.

El Sr. Codina i Castillo

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats,
aquest segon dia de debat, que és el que estem, en
aquest moment, realitzant per parlar de les propostes de
resolució que han presentat els diferents grups –que
hem presentat els diferents grups–, és una conseqüèn-
cia evident del que va ser el debat del dia d’ahir: un
debat que es va iniciar amb una intervenció del Govern
per part del conseller Trias, que va explicar –i algú li ho
va criticar d’una forma molt extensa, molt àmplia–
quins eren els projectes que el Govern tenia a l’entorn
del debat que s’estava produint el mateix dia d’ahir.

I deia el conseller –ho va explicar en la seva interven-
ció– què és el que hi havia, què és el que estava passant
i on volíem anar. I deia que volíem anar a un model de
l’audiovisual en què hi hagués, per una banda, un
reforçament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya;



15 de desembre de 1999 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie P - Núm. 6

10

PLE DEL PARLAMENT SESSIÓ NÚM. 4.2

Punt 2

que, per altra banda, hi hagués una modificació de la
Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió;
que, per altra banda, hi hagués una llei marc que parlés
del conjunt de l’audiovisual i, finalment, ens vam ado-
nar, al llarg del debat d’ahir, que això van ser les pro-
postes que van fer tots i cadascun dels grups, amb ma-
tisos –accentuant, els uns, un aspecte i, els altres, un
altre–, però aquest va ser el debat que vam tenir ahir, i
hi havia, com a afegitó, que el conseller Trias, en nom
del Govern, no entrava amb la profunditat que ho feien
els altres grups. Què era? Era el nomenament del direc-
tor general d’una forma transitòria mentrestant no tin-
guéssim la llei, o mentrestant no tinguem la llei.

Bé, aquesta era una qüestió que estava penjada, que
tothom reconeixia que no era el més important, perquè
l’important era la modificació de la llei, etcètera,
etcètera, i que, com un símbol, com una manera, doncs,
de veure i de donar fe que allò que estàvem proposant
anava de debò, segons alguns de vostès, passava pel
nomenament.

Les propostes que vam escoltar, pel que fa referència al
nomenament del director general, eren diverses. Hi
havia propostes de dos terços de la cambra, hi havia
propostes de majories de la cambra, hi havia propostes
del Consell d’Administració, i nosaltres, al llarg del dia
d’ahir, continuàvem pensant que, tal com la llei expli-
cita –la llei actual–, doncs, era suficient.

I avui hem sentit la intervenció de la diputada Comas,
i vull recordar, també, que ahir, quan jo començava la
meva intervenció, li deia: «Diputada, no s’amoïni que,
aquest debat, de debò que és un debat important; hem
volgut tots que fos important; té una història darrere»
–li ho vaig recordar– «i, demà, ben segur que trobarem
punts d’acord». I trobar punts d’acord vol dir consens,
vol dir pacte; pacte vol dir renúncia, vol dir que tots
hem hagut d’apropar –tots– posicions, però que el con-
sens és impossible, si el principal actor del consens, que
és el Govern, no vol jugar-hi.

Per tant, quant a les expressions que s’han fet des
d’aquesta tribuna per part d’algun grup parlamentari,
dient: «Escolta’m –intentant confondre el que ara, el
que avui anem a votar–: les resolucions que, finalment,
surtin del debat, doncs, han estat producte d’un movi-
ment d’un sector, d’un grup...», que quedi clar que els
consensos, que els acords, són per part de tothom, amb
renúncies de tothom, però amb una voluntat expressa
del Grup majoritari i del Govern; si no, hi ha crítiques,
hi ha situacions que poden portar a no agradar quins
són els acords del Govern, però no hi ha acords. Hi ha
altres coses, però no hi ha acords. Des d’aquesta pers-
pectiva hem estat fidels al discurs del Govern i al meu,
en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
que cercaríem el consens i la voluntat d’apropament
fins a l’últim moment. I ho hem fet i ho hem aconse-
guit. I hem d’estar tots –no uns més que altres, tots–
satisfets que hàgim arribat a aquest acord, que és el que
preteníem, tots plegats: sortir, el dia d’avui, amb aques-
ta tranquil·litat que en allò que, durant mesos, com ex-
plicava ahir –i, en algun cas, anys–, ja estàvem d’acord,
avui, finalment, ho podem concretar amb aquestes vo-
tacions que ara portarem a cap.

Per tant, jo crec que amb la meva intervenció he volgut
contraposar el rendiment que per part d’alguns grups
podien pretendre d’un acord –hi insisteixo: amb la fi-
losofia del que vol dir un acord– de tots; no d’uns
quants, de tots i, en especial, del grup de la majoria.

I, dit això, no hem anat només a acceptar i a treballar
amb aquest grup d’acords, aquests genèrics, sinó que,
a més, individualment, amb Iniciativa per Catalunya
hem arribat a acords. Li dic ja ara que, si en la seva
proposta número 27 retiren una part de l’expressió, que
ja els he comentat, que era «i promoure la federa-
lització de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
amb l’ens públic de Ràdio Televisió Espanyola», si
vostès estan en la línia de separar això, nosaltres tam-
bé la votarem favorablement.

Votarem favorablement propostes del Grup Socialista,
propostes d’Esquerra Republicana, d’Iniciativa per
Catalunya i del Grup Popular. Esperit de consens: el
d’avui, el d’ahir, el discurs del conseller.

Senyor president, senyores i senyors diputats, gràcies
per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.

Acabat el debat, procedirem ara a la votació de les di-
ferents resolucions presentades. (El Sr. Boada i Mas-
oliver demana per parlar.)

Senyor Boada, té la paraula.

El Sr. Boada i Masoliver

Gràcies, senyor president. Només era per respondre al
senyor Codina que nosaltres ho acceptem i que retira-
rem aquesta frase que ha suggerit el Grup de Conver-
gència i Unió. I aprofitem, també, per dir que, la reso-
lució número 9, també la retirem; fa esment  d’un ple
extraordinari, i no fa falta aquest ple extraordinari; lla-
vors no fa falta aquesta discussió.

El president

Moltes gràcies. Passem ara a la votació de les propos-
tes del Grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds. Votarem
primer, conjuntament, les propostes següents: la núme-
ro 6, la 20, la 23, la 24, la 26, la 29, la 31, la 33, la 34,
la 35 i la 36.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut rebutjades per 68 vots en
contra, 66 a favor i cap abstenció.

Procedirem ara a un segon bloc de propostes, també
d’Iniciativa per Catalunya, que són les números 7, 25,
28 i 32.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut votades a favor per 134
vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació posarem a votació el primer paràgraf de
la proposta número 27, que diu: «El Parlament de
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar pel
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manteniment i potenciació de Ràdio 4 i la programació
en català de Televisió Espanyola.»

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 135 vots a fa-
vor, cap en contra i cap abstenció.

I una darrera votació de la resta de la proposta 27.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 122 vots a fa-
vor, 12 en contra i cap abstenció.

A continuació posem a votació les propostes del Grup
Popular. (La Sra. Nadal i Aymerich demana per parlar.)

Senyora diputada...

La Sra. Nadal i Aymerich

Senyor president, abans de sotmetre a votació les pro-
postes del Grup Popular, voldríem retirar de la proposta
de resolució número 18 l’expressió «o qualsevol altre
mecanisme».

El president

Moltes gràcies. Posarem, primer, a votació el bloc se-
güent: les propostes número 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,
15 i 18, excepte l’expressió «o qualsevol altre mecanis-
me».

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades pel 135 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació posem a votació la proposta número 8.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 80 vots a fa-
vor, cap en contra i 54 abstencions.

A continuació, la proposta número 11.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 68 vots a fa-
vor, cap en contra i 64 abstencions.

A continuació, la proposta número 16.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut rebutjada per 121 vots en
contra, 1 abstenció i 12 a favor.

A continuació posem a votació les propostes del Grup
Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Votarem conjunta-
ment les propostes números 7, 8 i 9, llevat de la frase
«tot radicant-hi la producció de la segona cadena de
televisió estatal».

Comença la votació.

(Remor de veus.)

Perdó, es para un moment la votació. (Remor de veus.
La Sra. Nadal i Aymerich demana per parlar.)

La Sra. Nadal i Aymerich

Senyor president, s’havia de retirar l’expressió «caràc-
ter consorcial», també. Ja s’ha fet? D’acord.

Gràcies, senyor president.

El president

Molt bé. Per tant, tornem a iniciar la votació.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades per 134 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació votarem la resta de la proposta de reso-
lució número 9.

Comença la votació.

Aquesta resta de la proposta ha sigut acceptada per 134
vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació sotmetem a votació les propostes del
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Votarem
primer, conjuntament, les propostes número 9, 10, 11,
17 i 18.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades per 135 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les propostes número 6 i 16.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut rebutjades per 66 vots a
favor, 68 en contra i cap abstenció.

A continuació votem la proposta número 8.

Comença la votació.

La proposta número 8 ha sigut acceptada per 123 vots
a favor, cap en contra i 12 abstencions.

A continuació posem a votació les propostes del Grup
de Convergència i Unió. (Pausa.) No, posem a votació,
del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, les
propostes 7 i 19.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades per 123 vots
a favor, 11 en contra i cap abstenció.

A continuació, les propostes del Grup de Convergència
i Unió. En primer lloc, votarem les propostes números
9, 10, 13, 14 i 15.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades per 134 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció.

A continuació posem a votació les propostes números
2 i 3.

Comença la votació.

Aquestes propostes han sigut acceptades per 122 vots
a favor, cap en contra i 12 abstencions.

A continuació posem a votació la proposta número 6.

Comença la votació.

(Forta remor de veus.)

Si us plau...

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 68 vots a fa-
vor, 52 en contra i 15 abstencions.
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A continuació posem a votació la proposta número 11.
(Remor de veus.) Perdó. Parem la votació.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha sigut acceptada per 68 vots a fa-
vor, 65 en contra i cap abstenció.

Tot seguit votem la proposta número 12, llevat de l’in-
cís que diu: «sigui en català, sigui en altres llengües».

Comença la votació.

Aquesta proposta, llevat de l’incís, ha sigut acceptada
per 135 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Finalment, votarem el paràgraf que quedava pendent.

Comença la votació.

Aquest paràgraf ha quedat acceptat per 123 vots a fa-
vor, 12 en contra i cap abstenció.

Finalment, passarem a votació les propostes transacci-
onals presentades pels grups parlamentaris.

Començarem per la transaccional amb número de re-
gistre 1373, presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i Grup d’Iniciativa per
Catalunya - Verds.

Comença la votació.

Aquesta proposta transaccional ha estat rebutjada per
67 vots a favor, 68 en contra i cap abstenció.

Tot seguit podem votar, conjuntament, les propostes
transaccionals de resolució que porten els números de
registre 1374 i 1375 i que han estat presentades per tots
els grups parlamentaris, conjuntament.

Comença la votació.

Aquestes propostes han estat acceptades per unanimi-
tat de la cambra: 135 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.

A continuació votarem les propostes transaccionals de
resolució que porten els números de registre 1368,
1369, 1370 i 1371, que han estat presentades pel Grup
Parlamentari Popular i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Volen fer una votació conjunta de
totes elles? (El Sr. Boada i Masoliver demana per par-
lar.) Senyor Boada?

El Sr. Boada i Masoliver

No, senyor president, la número 1371, separada de la
resta.

El president

Sotmetem a votació, primer, la proposta 1371.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha estat acceptada per 116 vots a fa-
vor, 5 en contra i 12 abstencions.

A continuació sotmetem a votació la resta de propostes
transaccionals.

Comença la votació.

Aquestes propostes han estat acceptades per la unani-
mitat de la cambra.

Votarem, tot seguit, la proposta de resolució transacci-
onal 1372, presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha estat acceptada per 134 vots a fa-
vor, cap en contra i cap abstenció.

I, finalment, votarem la proposta de resolució transac-
cional que porta el número de registre 1376, i que ha
estat presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió.

Comença la votació.

Aquesta proposta ha estat acceptada per la unanimitat
de la cambra.

Torn d’explicació de vots. (Remor de veus.)

S’aixeca la sessió

(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i dot-
ze minuts.
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