PROGRAMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE
SE PRESENTAN EN CATALUÑA PARA LAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 28 DE ABRIL DE
2019 EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y
PRECARIEDAD LABORAL
• CIUDADANOS

htps://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral
II Tolerancia Cero con la corrupción
15.– Aprobaremos una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción. Protegeremos a todas las personas que
denuncien casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores. Crearemos una Autoridad Independiente de
Integridad Pública para erradicar la corrupción, fscalizar a nuestros cargos públicos y garantzar que su actuación
responde al interés general.
25.– Garantzaremos la independencia y pluralidad de Radiotelevisión Española (RTVE). Reforzaremos el
procedimiento de concurso para evitar bloqueos polítcos interesados y aseguraremos la elección de un nuevo
Consejo de Administración de RTVE formado por profesionales expertos e independientes.
26.– Auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos que sus contenidos no
sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantzaremos la neutralidad y la pluralidad de los medios públicos de
comunicación social, promoveremos su autofnanciación y, en su caso, impulsaremos la eliminación de aquellos que
resulten manifestamente inviables.

• EN COMÚ PODEM
htp://encomupodem.cat/content/uploads/2019/04/programa-encomu-podem-2019.pdf
● Derogar les reformes laborals de PP i PSOE per injustes i inútls. Substtuir la normatva derogada per una llei que
defneixi un sistema de relacions laborals, garantsta del dret a un treball digne, en les següents matèries: Igualtat a
l’accés a l’ocupació, Relacions Laborals, salaris, formació professional, contractació, organització del treball,
acomiadament, negociació col·lectva i mútues col·laboradores de la Seguretat Social
● Assegurar la presència de les llengües espanyoles diferents de la castellana a les ràdios i televisions públiques i
privades en horaris no marginals. Garantr desconnexions. Donar cobertura estatal a les emissores que depenen dels
governs autonòmics i que emeten en llengües diferents de la castellana.
• Derogar immediatament la Llei Mordassa. La Llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa, atorga
potestat sancionadora a l’Executu i sembla redactada com a reacció a les protestes sorgides per la resposta que el
govern va donar a la crisi econòmica, el moviment 15M, les marees, els sindicats i d’altres. Una llei que pretén protegir
el govern enfront de les protestes i demandes dels moviments socials i que, alhora, pretén reprimir el dret d’expressió
i de manifestació de la ciutadania. Sens dubte aquesta llei, aprovada sense el consens parlamentari que requeriria una
mesura d’aquestes característques, suposa una amenaça per a la seguretat polítca. La “llei mordassa” posa en risc la
llibertat d’informació i la protesta pacífca, atorga més poder a les forces de seguretat, limita les garantes de la
ciutadania per defensar els seus drets i posa en risc els drets de llibertat d’expressió i reunió pacífca. L’1-O dóna
testmoniatge detallat de la repressió policial contra les mobilitzacions de la ciutadania de Catalunya. Per tot això
proposem derogar-la immediatament, substtuint-la per una llei de seguretat ciutadana respectuosa amb els drets
fonamentals de la ciutadania.
Dret a la Informació

El dret a poder accedir a una informació plural i de qualitat està cada cop més amenaçat. Els governs fan un ús
tendenciós dels mitjans de comunicació públics, i els mitjans privats han quedat concentrats en poques mans. La
informació, doncs, està controlada per grans poders polítcs i econòmics que desvirtuen la naturalesa ciutadana
d’aquest dret. Des d’En Comú Podem entenem que cal fer efectu el principi que el dret a la informació i la
comunicació pertany a la ciutadania.
Garantr el dret a una informació plural i de qualitat
Perquè el dret a la informació esdevingui un dret ciutadà i per tant que totes les persones tnguin el dret a accedir a
una informació plural i de qualitat, s’ha d’assegurar la independència dels mitjans respecte als poders polítcs i
econòmics. Cal facilitar l’accés de totes les persones a una informació plural i veraç. Per això, ens proposem:
● Desenvolupar una llei del dret a la informació i la comunicació que fxi els drets i deures dels mitjans per assegurarne la independència i el pluralisme.
● Mesures urgents perquè la Llei General de la Comunicació Audiovisual, compleixi amb l’obligació de reserva
d’espectre radioelèctric per als mitjans comunitaris i aprovi un reglament que reguli la concessió de les llicències als
mateixos; com estableix la mateixa LGCA des de la seva publicació en 2010.
● Incloure a la Llei General de la Comunicació Audiovisual les mesures necessàries per a garantr la sostenibilitat
fnancera, la governança i el dret d’accés als mitjans audiovisuals públics.
● Aconseguir amplis acords per consttuir el Consell Estatal de Serveis Audiovisuals (CESA), independent del Govern,
amb competències per concedir les llicències i imposar sancions i amb mitjans fnancers, tècnics i humans sufcients. El
CESA ha de garantr el respecte al pluralisme, la diversitat cultural, la protecció dels consumidors i les consumidores, el
correcte funcionament del mercat interior i la competència lleial. Els seus integrants han de ser elegits mitjançant un
concurs públic de mèrits i reforçar les seves incompatbilitats, amb la fnalitat d’evitar les anomenades “portes
giratòries”.
● Impulsar el consens parlamentari per crear un consell de la informació i la comunicació, format per persones
independents als partts i les empreses de comunicació, que determini la composició i les funcions dels consells
d’administració dels mitjans públics i els criteris de selecció dels seus càrrecs directus, i, en general, que impulsi
mesures de foment del dret de la ciutadania a la informació.
● Posar a disposició de la ciutadania, per canals accessibles i amb llicències obertes, els arxius audiovisuals d’interès
històric o cultural dels fons de la Corporació RTVE i de l’agència Efe.
● Garantr que les campanyes i els ajuts públics, així com les llicències d’explotació, no s’adjudiquin de forma
esbiaixada, partdista i opaca, sinó de manera transparent i objectva. A més, posar f a l’ús partdista i als amiguismes
en la publicitat insttucional i la compra de subscripcions per part de les insttucions.
● Reduir les ajudes als mitjans de comunicació privats mentre no es puguin garantr recursos sufcients per als mitjans
públics. La concessió d’ajuts per part de les administracions de l’Estat als mitjans privats, ha de ser pública i
transparent. Els mitjans benefciaris hauran d’estar al dia en les seves obligacions fscals i laborals, inclosa la
contractació legal i igualitària dels treballadors i treballadores.
● Per garantr el pluralisme dels mitjans audiovisuals, no s’ha de permetre que un mateix grup superi una audiència
mitjana del 30% en el conjunt dels seus canals d’àmbit estatal, en els 12 primers mesos des de l’adquisició. Quan això
es produeixi, tndrà un termini d’un any per realitzar les desinversions necessàries per baixar de nivell.
● Establir que qui presta serveis de televisió, ràdio i audiovisuals hagi d’incloure a la seva pàgina web les seves dades
d’identtat i direcció, forma de contacte directe amb ells o elles, i identfcació de persones fsiques o jurídiques que
integren el seu accionariat.
● Les llicències d’espais audiovisuals s’han de concedir per concurs públic, donant a conèixer les ofertes, les
condicions amb què es concedeixen i els motus. Quan no es compleixin aquestes condicions, la llicència podrà ser
retrada.
● Quan s’atorgui una llicència no es podran modifcar les condicions de l’oferta, així un canal televisiu de notcies no
pot convertr-se en un canal de realites, ni una televisió autonòmica podrà deixar d’emetre informació sobre la seva
comunitat.
Desgovernamentar RTVE i fer que sigui un servei públic efectu
La televisió i la ràdio públiques viuen una situació crítca, i la televisió privada, un procés de concentració que en limita
el pluralisme. Condicionada per un fnançament només públic i sotmesa a la manipulació del Govern, RTVE s’ha
convertt en un instrument de propaganda governamental. Per canviar aquesta situació cal derogar el decret llei
15/2012 que va imposar el PP, promoure una auditoria a RTVE i reformar la Llei General de la Comunicació
Audiovisual (LGCA). En aquest sentt ens comprometem a:
● Garantr la independència i el pluralisme de RTVE, democrattzar l’elecció i el funcionament dels seus òrgans de
gestó i promoure un fnançament transparent fxat per contracte/programa.
● Fomentar la partcipació ciutadana a RTVE a través d’un consell social, dotat de competències reals, especialment la

d’arbitrar el concurs públic per designar la presidència de cada mitjà, planifcar la gestó i potenciar els consells
d’informatus, el Defensor de l’Espectador i les àrees de mitjans interactus.
● Fer realitat el dret d’accés als mitjans públics. Per fer-ho, es facilitarà que les organitzacions socials puguin reservar
espais i els recursos humans i tècnics necessaris per a la producció de contnguts de qualitat.
● Facilitar l’accés al coneixement en l’àmbit educatu, enfortr la diversitat lingüístca i cultural d’Espanya i fomentar
l’esperit crítc i la lluita contra totes les formes de discriminació, especialment la sexista.
● Crear un consell de l’audiovisual independent i integrat en la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA),
semblant als consells que existeixen en d’altres països europeus.
Impulsar una llei que reguli els drets laborals dels i les periodistes
El col·lectu dels i les periodistes està sotmès a importants condicions de precarietat, les quals s’han agreujat des que
s’inicià la crisi. Dotar de garantes laborals el sector permetria que els i les periodistes poguessin exercir plenament la
seva funció social, n’augmentaria també la independència i la capacitat d’esperit crítc. Per això proposem la creació
d’una llei que s’hauria de centrar, principalment, en:
●Dotar de garantes laborals els i les professionals en situació de desprotecció de tota la cadena informatva:
periodistes que cobren per peça informatva, determinat tpus de corresponsal, becaris i becàries la feina dels quals
caldria regular, etc.
●Incorporar un Estatut del Periodista professional que protegeixi i doni garantes als i les professionals que treballen
en els mitjans de comunicació.
Fomentar i protegir el tercer sector de la comunicació
Els mitjans socials i comunitaris sense ànim de lucre (el tercer sector de la comunicació) tenen una funció
insubsttuïble en la lliure expressió dels moviments, enttats i associacions de la societat, en l’empara de la diversitat
cultural i en la refexió crítca. Per això, és imprescindible impulsar-los i protegir-los, tal com recomanen la UNESCO, el
Consell d’Europa i altres organismes internacionals. Així, doncs, farem el possible per:
● Revisar la gestó de l’espectre radioelèctric per garantr un repartment de recursos més equilibrat entre els tres
sectors de la comunicació: el públic, el comercial i el tercer sector. La revisió ha d’incloure la publicitat insttucional i
les ajudes públiques, com també l’adjudicació de les llicències d’explotació amb criteris d’imparcialitat, objectvitat i
transparència.
● Oferir assessorament legal, fscal, laboral i de fnançament, i donar suport a la creació de nous mitjans de
comunicació sota noves fórmules empresarials o de gestó (cooperatves de periodistes o d’usuaris i usuàries, mitjans
sense ànim de lucre, amb fnançament, via micromecenatge o donatus, etc.).
● Impulsar convenis de col·laboració dels mitjans públics amb els del tercer sector per brindar-los recursos i suport
tècnic sense comprometre’n la independència.
● Crear dos canals en obert a la TDT i a la ràdio amb connexions locals, gestonats en col·laboració amb els propis
mitjans del tercer sector, com es fa a Alemanya, Noruega i Finlàndia, entre d’altres països.
Fer accessible la informació pública als col·lectus minoritaris
Els col·lectus minoritaris (lingüístcs, funcionals, etc.) sovint tenen difcultats per poder accedir a la informació pública
amb garantes que es respectn els seus drets. Proposem:
● Aproftar les possibilitats tècniques de la TDT i establir convenis de col·laboració amb les televisions públiques
autonòmiques per garantr que tots aquells contnguts (pel·lícules, sèries, documentals, etc.) que emeten els
operadors públics d’àmbit estatal s’ofereixin, a més d‘en castellà, com a mínim en una de les altres llengües ofcials.
● Donar suport a la comunitat sorda, a partr de la creació d’iniciatves que li facin accessible tota la informació,
d’acord amb el que ja estableix la Llei 27/2007, que actualment no es compleix per falta de recursos.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

htps://www.esquerra.cat/uploads/20190411/programa_corts_espanyoles_2019_revisio.pdf
Una justcia independent garanta dels drets i llibertats per a tothom:
• Derogació de la Llei Mordassa
Una República amb treball i salari dignes
• Derogar les reformes laborals impulsades pels governs del PP i del PSOE. Retornar a la capacitat negociadora als
treballadors, a la cultura laboral del diàleg, al respecte pels drets adquirits i a la la negociació col·lectva.
Un espai de comunicació per a una ciutadania lliure i informada
Propostes per a la República Catalana:

• Ordenació de l’espai radioelèctric, en tant que autoritat competent, d’acord amb les directves establertes per la ITU
(Unió Internacional de Telecomunicacions) i la Unió Europea.
• Concessió de llicències d’emissió de les ràdios i televisions que s’atorgaran amb criteris d everacitat informatva,
pluralisme ideològic i corresponsabilitat social, així com culturals i lingüístcs, com ara l’ús de les llengües catalana i
occitana, i l’emissió de contnguts produïts als Països Catalans.
• Afavorir la implantació de mitjans privats i ajustar a la nova legislació audiovisual els serveisde televisió digital de
pagament, independentment d’on tnguin la seu social operatva, per garantr l’oferta de contnguts d’interès nacional
i local.
• Impulsar uns mitjans de comunicació públics forts –d’acord amb un model pluricultural ipluri-lingüístc– i
independents dels poders governamentals.
• Dedicar més recursos a la producció de contnguts per consolidar una indústria audiovisual potent, innovadora,
pluricultural i plurilingüístca a través d’un Pla transversal d’inversió en indústries creatves que impliqui la CCMA i
l’Insttut Català de les Empreses Culturals.
• Promoure Catalunya com un centre de mitjans i serveis de comunicació mediterranis i potenciar la Mobile World
Capital com a dinamitzadora del negoci de contnguts audiovisuals.
• Impulsar programes d’alfabettzació mediàtca per combatre la desinformació i perquè els estudiants de primària i
secundària adquireixin competències en nous mitjans (new media) i adoptn un rol de creadors i de consumidors
crítcs de nous mitjans.
Mentrestant, mesures que presentarem al Congrés i Senat:
• Concedir un nou multplex per fer efectva la reciprocitat entre TV3, Àpunt i IB3 a Catalunya, al País Valencià i a les
Illes Balears, així com també a la resta de l'Estat.
• Suport a la creació de consells reguladors de l’audiovisual a les autonomies, coordinats amb el CAC, i impuls d’un
codi de conducta d’àmbit europeu per promoure el comportament ètc a internet i la protecció del dret d’autor
(copyright). Creació d’un Observatori de la comunicació que faci i coordini la recerca.

JUNTS PER CATALUNYA (Junts X Cat)

htps://juntspercatalunya.cat/wp-content/uploads/2019/04/ProgramaJxCat-1.pdf
• Els treballadors amb llargues carreres de cottzació que tenen la mala sort d’estar a l’atur en els anys previs a la
jubilació han de poder corregir parcialment les fortes penalitzacions que s’apliquen a la seva pensió.
• Modifcar la reforma laboral del 2012
Transcorreguts més de 6 anys de l’aprovació de la Llei de la reforma laboral, ja s’han posat de manifest els principals
problemes a afrontar. Urgeix modifcar la llei a partr del diàleg amb els interlocutors socials. Cal procedir a:
Establir la primacia del conveni sectorial respecte al conveni d’empresa en qüestons claus com són els salaris
o les hores extraordinàries. Es tracta de contrarestar aquelles subcontractacions de serveis que tenen com a única
fnalitat la reducció de salaris, sense més valor afegit.
Artcular un sistema de costos d’indemnització creixents en el temps, amb independència de la tpologia de
contracte.
Perfeccionar la regulació establerta per a la contractació a temps parcial.
Estendre la reforma del contracte de relleu recentment aplicada a la indústria manufacturera, perquè sigui
aplicable a d’altres sectors per a rejovenir plantlles sense perdre ocupacions.
Reforçar el paper de l’autoritat laboral en els expedients de regulació d’ocupació (ERO) per promoure l’acord
entre les parts en condicions adequades.
• Mitjans de Comunicació
1.– La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha de recuperar el múltple que li va ser retrat.
2.– Promoure la iniciatva “Televisió sense fronteres” pretén garantr la recepció directa de les emissions de radio i
televisió en català en els territoris amb els quals compartm llengua, amb l’objectu de promocionar i protegir els
espais de comunicació del català.
3.– La presència del català en els mitjans de comunicació d’abast estatal, públics i privats, és escassa o nul·la. El
Govern espanyol va reduir l’espai de comunicació català i va limitar les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio només a
Catalunya, fent-les fora de l’àmbit lingüístc de les terres de
4.– Potenciar la presència del català als mitjans de comunicació d’abast estatal
• Reformes que legislatves recents que cal derogar:
Entre altres: La Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa

PARTIT POPULAR (PP)

htp://www.pp.es/sites/default/fles/documentos/programa_electoral_2019_pp_0.pdf
90. Profundizaremos los avances en fexibilidad del mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral de 2012. En
especial, en lo referido a negociación colectva, favoreciendo convenios colectvos adaptados a las necesidades reales
del tejido productvo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores.
420. Aprobaremos una nueva Ley de Protección de la Información Clasi-fcada que susttuya a la actual Ley de Secretos
Ofciales y que incorpore las práctcas y estándares internacionales. Esta nueva regulación deberá estar adaptada a los
avances en el tratamiento de la información.
421. Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad
y racionalidad económica. Terminaremos con el modelo de Administrador único de la corporación de RTVE e
impulsaremos un Gobierno corporatvo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.
423. Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantza el derecho de los españoles a una convivencia
pacífca y respalda la actua-ción legítma de las FCSE en defensa de las libertades.

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOLA (PSOE)
htps://www.psoe.es/media-content/2019/03/110-Compromisos-PSOE-programa-electoral-2019.pdf
htps://www.psoe.es/media-content/2019/04/PSOE-programa-electoral-elecciones-generales-28-de-abril-de2019.pdf
22.Aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un
nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales, económicos y tecnológicos
del mundo actual, y que compagine la compettvidad empresarial con la defensa de los derechos laborales.
61.Reformaremos el sistema público de pensiones, con el mayor consenso posible, sobre la base de la solidaridad
intergeneracional y el respeto a los mayores. Para ello, retomaremos el Pacto de Toledo y el diálogo social como
herramientas vertebradoras de la Seguridad Social.
90.Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para
la lucha contra la desinformación, con actvidades de concienciación y formación para la ciudadanía.
94.Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que susttuya a la Ley Mordaza. Es posible mayor libertad con mayor
seguridad
(Incluido en el programa però no en los «110 compromisos con la España que quieres»)
Aprobar una nueva la Ley Integral de Protección de Testgos, Informadores y Denunciantes que colme las carencias
materiales y personales de los sistemas de protección vigentes, reforzando la protección de los denunciantes de casos
de corrupción, protegiéndolos de intmidaciones y represalias y preservando los datos de personales de las personas
protegidas para evitar su publicidad o difusión. La Ley también introducirá las disposiciones de la directva europea
para la protección de los denunciantes, actualmente en tramitación.

