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SESSIó NÚM. 16

La sessió s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 
Antoni Balasch i Parisi, acompanyat de la secretària, Nú-
ria Ventura Brusca. Assisteixen la Mesa els lletrats Esther 
Andreu i Fornós i Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Benet 
Maimí i Pou, joan Morell i Comas i Àngels Ponsa i Roca, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito i Mar  ta 
Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Miquel Iceta i Llorens i Núria Parlon Gil, pel G. P. Socia-
l ista; Pere Calbó i Roca i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, Brauli Duart i Llinares; el director de Catalunya Ràdio 
SRG, SA, Fèlix Riera i Prado, i el director de Televisió de 
Catalunya, SA, Eugeni Sallent i Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Preguntes amb resposta oral als òrgans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El president

Bé, abans de començar, per tant, diguem que proposa-
ria, si va bé, unes agrupacions que hi ha. I, en tot cas, 
faríem alguna proposta perquè, com que hi ha dipu-
tats entrampats a la ronda, intentaríem començar per 
algun bloc de tal manera que no afectéssim les agru-
pacions de preguntes, si vostès ho veuen bé, i de tal 
manera que poguéssim anar seguint la comissió man-
tenint el control que hem de poder fer tots plegats, 
intentant que els diputats que no poden ser aquí arri-
bin a l’hora. En tot cas, la diputada Núria Parlon ja ens 
ha fet arribar que està totalment col·lapsada, però que 
espera en breus minuts poder ser aquí. 

Però jo els proposaria, en primer lloc, unes agrupa-
cions que es van enviar per correu electrònic i, per 
tant, no hi ha hagut cap veu en sentit diferent, que fóra 
agrupar la pregunta 2 amb la 8 i la 9; agrupar les pre-
guntes 3, 4, 5 i 6, que totes elles fan referència a l’es-
pai radioelèctric; després agrupar la 10 i l’11, que són 
dues preguntes d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i després les tres que fan 
referència al conveni col·lectiu, que són la 12, la 13 i la 
14. Per tant, si vostès ho veuen bé, ho podríem fer així. 

I, en tot cas, jo seguint l’ordre no afectat per aquestes 
agrupacions i que, per tant, no afecten, doncs,  po dríem 
fer..., començaríem pel bloc de les preguntes 10 i 11. 
Diputada Núria Parlon, sí? I després podríem fer... 
(Veus de fons.) Perdó, Marta Ribas, sí, perdó, eh?, te-
nia..., sí, sí, perdó. I després podríem fer la pregunta 
número 7, que és un bloc que també fa referència a 
la campanya electoral al Parlament Europeu, del Grup 
de Ciutadans. I, per tant, això jo espero que ens doni 
temps perquè arribi la resta de diputats, d’acord? (Veus 
de fons.) 10, 11, 7, i després intentaríem seguir l’ordre 
amb les agrupacions que hi ha preparades, d’acord?

Preguntes
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals acumulades relatives a 
l’estratègia empresarial de la corporació 
(tram. 322-00187/10 i 322-00188/10)

Doncs, fem, primer, la pregunta 10 i 11. Totes  dues for-
mulades pel partit d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, que fan referència a l’estra-
tègia empresarial de la corporació, i que van adreçades 
al president del consell de govern de la corporació, i 
que en veu de la diputada Marta Ribas..., doncs, li pas-
sem la paraula.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Senyor Duart, miri, fa ja més de 
dos anys que vostè és al càrrec de la corporació i, se-
gons el meu grup parlamentari, considerem que han 
estat dos anys de rumb erràtic i de poc rigor. El darrer 
exemple el tenim amb l’externalització del Departa-
ment Comercial de TV3, que vostè va defensar a capa 
i espasa com a millor solució possible per garantir in-
gressos publicitaris de TV3, contradient tots els argu-
ments professionals, interns i externs, i finalment fent-
se enrere usant com a arguments elements que ja feia 
mesos que coneixien i que, de fet, en aquesta comissió 
alguns els insistíem a dir-los que tinguessin en comp-
te, quan ja s’havia fet massa evident que tot plegat era 
per pagar favors al Grup Godó.

Econòmicament vostè ha estat fent pressupostos d’es-
canyament, que no d’austeritat, allà on calia. A hores 
d’ara continuem, tot i que ho ha promès diverses ve-
gades, sense tenir les dades de transparència que ha 
anunciat sobre contractes i sous, sense haver rebaixat 
els sous als alts directius de la corporació. Pressupos-
tos, per cert, que han patit en dos anys una retallada 
del 35 per cent, sense que en cap moment vostè ha-
gi fet ni cap crítica ni cap reclamació, quan se suposa 
que ha de defensar els interessos de l’empresa públi-
ca que encapçala. 

Laboralment, hi ha hagut la pitjor tensió social que hi 
ha hagut mai a dins dels mitjans de la corporació, per 
les seves formes de dur a terme les negociacions i les 
gestions laborals.

Primer, aquell fitxer, l’estiu de 2012, que es filtra amb 
un llistat de noms per fer acomiadaments. Després, 
aquell informe de PricewaterhouseCoopers, que va 
costar 150.000 euros, per cert, i que va servir única-
ment per donar base argumental a l’ERO presentat 
posteriorment i a l’acomiadament col·lectiu de 300 tre-
balladors i treballadores l’estiu passat.

Ha fet que la corporació sigui la primera empresa pú-
blica que no dóna ultraactivitat als seus convenis col-
lectius. Es queden sense conveni col·lectiu, aprofiten la 
reforma laboral per intentar retallar els drets laborals, 
i en la negociació d’aquest nou conveni realment han 
estat, com li deia al principi, totalment erràtics i amb 
formes autoritàries, forçant la tensió fins al màxim 
dins de la corporació. Fins al punt de deixar-lo a vostè 
i al seu equip sense autoritat, actualment, ni per tancar 
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ni per complir res. I així estan, sense conveni. Però 
sobretot, com li deia, han aconseguit la pràctica una-
nimitat dels professionals dins de la corporació d’estar 
en contra seu. La tardor passada aprovaven amb un re-
ferèndum reclamar la seva dimissió. 

I quant a continguts, doncs, miri, les audiències des 
de 2012 han anat a la baixa. I han anat a la baixa, en-
tre d’altres, per haver fet desaparèixer el canal 3XL, i 
perdre un bon gruix del públic juvenil, per mutilar el 
Super3 i el 33 i iCat FM, canals de contingut clar de 
servei públic. Però, a més, han perdut pluralitat infor-
mativa territorial, desmantellant delegacions territo-
rials i corresponsalies de la «tele» i de la ràdio. I, com 
li insisteixo sessió darrere sessió d’aquesta comissió 
de control, han perdut pluralisme de veus i de temes 
pels quals cal vetllar en un mitjà de comunicació pú-
blic. I li dono exemples de les darreres hores. 

Mentre vostè i jo ahir estàvem als Premis Ràdio As-
sociació, al TN vespre parlaven del BCN World. Hi ha 
hagut clarament dos blocs d’opinió sobre aquest tema. 
Com ho feien? Doncs, amb dos diputats que defensa-
ven només estar a favor del BCN World. I avui a Els 
matins en parlava l’artífex d’aquest projecte, el senyor 
Adserà. Les altres veus... Ahir al .CAT parlaven sobre 
els incidents a Sants, amb l’alcalde Trias. Entre els ter-
tulians, el nebot de l’alcalde Trias, per fer-li preguntes. 
Per cert, tertúlia? Dues tertúlies ahir a TV3 al vespre. 
La del .CAT i la del 3/24. Onze tertulians, només una 
dona. 

I, per a més inri, continuem sense contracte programa. 
Res del que li he dit és nou. És cert. Cada mes els hi 
evidencio amb un element d’actualitat o amb un altre, 
tots aquests elements. Però ara que ja fa més de dos 
anys que està al capdavant de la corporació, li volia fer 
un repàs de tot plegat. Demanar-li què en pensa vos-
tè, de l’estratègia que ha seguit dirigint la «corpo», si 
n’està satisfet, si creu que ha complert objectius i, so-
bretot, quina estratègia té de futur i, sobretot, si en té.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (Brauli Duart i Llinares)

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyora diputada. 
Doncs, sí, la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals té una estratègia, una estratègia que és clara 
i que, a més a més, és una estratègia que vam definir 
el 2011 i que l’estem desenvolupant, amb tots els pro-
blemes que tenen totes les empreses públiques en un 
moment on els recursos són els que són. Però aquesta 
estratègia és clara. I, sap?, si una cosa em genera una 
certa satisfacció és que, al contrari que d’altres empre-
ses públiques o al contrari que a d’altres institucions, 
en aquesta casa el canvi de governs no ha afectat l’es-
tratègia. Estem treballant en les línies, com li he dit 
abans, que van marcar el 2011, amb totes les dificul-
tats que són lògiques i inherents a una situació com 

l’actual, però amb la tranquil·litat de saber que estem 
fent el millor que es pot fer per aquella casa. I, en tot 
cas, després entraré al detall.

Pel que fa als objectius d’aquella casa, no els marquem 
nosaltres. Vostè sap, igual o millor que jo, que els ob-
jectius els marquen vostès, el Parlament de Catalu-
nya. I això ho vàrem fer el 2010, mitjançant el mandat 
marc del sistema públic audiovisual. 

Pel que fa a l’estratègia empresarial, tots sabem que 
fins al 2010 la corporació va tenir un model de crei-
xement propi o similar al de les corporacions que van 
ser creades als anys vuitanta. El 2010 aquesta tendèn-
cia va finalitzar. Comença una situació de reducció 
d’ingressos. En aquests moments tenim 160 milions 
menys dels que teníem en el seu moment, el que equi-
val a un 36 per cent menys del pressupost. I, per tant, 
aquesta realitat, aquesta nova realitat pressupostària, 
inèdita fins al moment a la corporació, ens obliga a 
replantejar un projecte empresarial que faci concilia-
ble, d’una banda, la qualitat de la prestació d’aquests 
serveis i, d’altra banda, amb l’eficiència econòmica 
en la gestió dels recursos que els ciutadans posen en 
aquella casa.

És per això que des del 2011 –ho subratllo: des del 
2011– estem impulsant un pla de viabilitat que permeti 
garantir la sostenibilitat de la corporació i la pervivèn-
cia de la missió i els principis que tenim encomanats. 

Aquesta realitat del 2011 ens va fer molt evident la ne-
cessitat de continuar amb les mesures de contenció de 
la despesa que en aquell moment havíem començat a 
aplicar. Però, més enllà del context econòmic i de la 
conjuntura que hi havia, pensem que això no havia de 
ser només purament circumstancial i del moment, si-
nó que havíem d’aprofitar per impulsar un canvi de 
model empresarial que garantís la viabilitat futura de la 
prestació del servei públic de comunicació que nosal-
tres prestem.

És per això que la corporació ha d’encarar, bé, estan 
encarant, indefugiblement, el repte, i jo crec que tam-
bé l’avinentesa, de canviar la seva concepció empresa-
rial que porta des de fa trenta anys –que porta des de 
fa trenta anys, i això voldria subratllar-li-ho–, després 
de la seva creació. I, per tant, cal alleugerir la seva ri-
gidesa i complexitat organitzativa, com un dels pri-
mers punts; cal potenciar la coordinació interna dels 
recursos que tenim i la seva eficiència, i cal aprofitar 
la potencialitat del nou model de distribució de con-
tinguts. Estem treballant en aquesta línia. Es tracta, 
doncs, d’una concepció empresarial basada en el mo-
del d’una empresa única de mitjans.

En l’actual conjuntura, els principis de gestió de la 
corporació han de ser molt exigents en l’eficàcia i en 
l’eficiència dels recursos invertits i en la racionalitat de 
la despesa. I en això crec que tots hi estarem d’acord. 

La corporació s’està reorientant, però, amb un can-
vi més estructural, cap a una organització gradual de 
l’empresa que en cap cas ha d’afectar les missions que 
tenim de servei públic. I per això, com a principals 
eixos, el que estem fent és, d’una banda, com he dit 
abans, simplificant l’estructura societària del grup per 
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millorar l’eficiència organitzativa i la sostenibilitat de 
l’empresa. Segon, adequar l’estructura de la corpora-
ció a les prioritats de servei públic i de posicionament 
estratègic del sector. Estem treballant també per man-
tenir el model mixt de finançament, al qual no volem 
renunciar, per establir un nou marc laboral en l’àmbit 
de la negociació col·lectiva, que s’actualitzi i s’adapti, 
d’alguna manera, a les necessitats de la producció que 
garanteixin aquesta viabilitat de què li parlava. I es-
tem treballant per maximitzar l’eficiència dels recursos 
humans i tècnics, fomentant, d’una banda, el coneixe-
ment i la innovació en la producció interna, i de l’al-
tra, intentant fer-la compatible amb el talent extern que 
permeti millorar la nostra competitivitat. I per últim, 
tot això..., treballem en la línia de fomentar la màxima 
transparència, la publicitat i la concurrència en la ges-
tió i en les relacions amb els proveïdors de la corpora-
ció. Aquesta és la nostra línia empresarial, la que es va 
encetar el 2011 i la que estem treballant a hores d’ara.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula la 
diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Una prèvia. Em pot dir quin temps em queda? (Veus 
de fons.) Gràcies. 

Doncs, senyor Duart, gestionar un moment de cri-
si realment és difícil, evidentment, però gestionar-lo 
només a base de retallades i d’externalització, de des-
motivació del personal, de tensions, l’únic que acon-
segueix a curt termini és debilitar els nostres mitjans 
públics, i l’únic que aconsegueix a llarg termini o a 
mitjà termini és posar en crisi la seva sostenibilitat. 
Li ho reitero: vostè està satisfet del que ha estat fent 
fins ara? Vostè creu que realment s’havia de carregar 
el conveni laboral? Vostè creu que realment era una 
bona opció externalitzar el Departament Comercial? 
Vostè creu que realment ha estat una bona opció i ha 
estalviat diners eliminant canals? Vostè creu que l’es-
tratègia empresarial que ha seguit fins ara era la cor-
recta i que, per tant, ha de seguir en aquesta línia?

El president

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart. (Veus de fons.) Li queden trenta-nou se-
gons.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Em temo que en trenta-nou segons no seré capaç de 
donar resposta a tot el que m’ha preguntat. Però, no 
obstant, jo m’ofereixo, a més d’aquesta informació que 
vostè acaba de citar i que, bé, m’agradaria que m’indi-
qués les fonts..., perquè jo també he llegit aquest pa-
per, però no he aconseguit trobar de quines fonts vé-
nen. Li ofereixo tant la meva col·laboració com la dels 
serveis tècnics de la casa per explicar-li amb detall tot 
això que vostè em pregunta.

Jo només voldria dir-li que reitero la meva satisfacció, 
perquè estem treballant en la mateixa línia que anteri-
ors consells de govern varen fixar, d’una banda. Dos, 
que en aquests moments la corporació estem en dèficit 
zero a l’espera d’altres circumstàncies que puguin es-
tar en l’aire en aquests moments. I això ho hem acon-
seguit a partir d’ajustos en diferents àrees. I jo voldria 
recordar-li que el pressupost de la corporació –m’ha 
semblat que vostè ha dit– l’aprova qui l’aprova, que és 
el Parlament de Catalunya. Nosaltres el que hem de 
fer és intentar ajustar-nos a aquest pressupost. 

I pel que fa a la transparència, crec que està parlant 
amb el primer president de la corporació que quan ho 
va dir va fer públiques totes les retribucions d’aquella 
casa començant per la seva, naturalment.

El president

Gràcies, senyor Duart. Reprenem ara en aquests mo-
ments, doncs, el ritme normal de les preguntes, amb la 
qual cosa, senyora Núria Parlon, pel seu bon govern, 
sàpiga que hem acordat les agrupacions tal com s’ha-
vien enviat.

Pregunta

al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la situació financera dels mitjans 
de la corporació (tram. 322-00180/10)

Per tant, ja anem a la pregunta número 1, que, en re-
presentació del Grup Parlamentari Socialista, doncs, 
li tocava fer-la a vostè. Per això, li cedim la paraula. 
Té la paraula.

Núria Parlon Gil

Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies, president. Nosal-
tres aquí el que demanem i ens preocupa és la situació 
financera dels mitjans de la corporació. Alguns punts 
importants han sortit en les preguntes que feia la dipu-
tada Marta Ribas. Però nosaltres estem preocupats per 
la inviabilitat que es pot presentar en la gestió de la 
situació econòmica de la corporació, amb els canvis 
que sabem i sonen que es poden produir pel que fa a 
la desgravació de l’IVA, i el que això podria provocar 
amb relació a la situació financera de la corporació. 

Si a això sumem alguns aspectes importants, com és 
el que es comentava anteriorment, que són les dificul-
tats d’haver tancat un conveni, els ajustos que s’han 
fet contínuament al capítol I en base als drets socials 
dels treballadors i les dificultats que es poden tenir en 
un futur per tal de poder seguir oferint una progra-
mació de qualitat, a nosaltres bàsicament ens interessa 
saber quina és l’estratègia que té pensada el consell de 
govern de la corporació per tal de fer front a les noves 
contingències que es poden presentar –i especialment 
faig referència al tema dels canvis que es poden pro duir 
en la desgravació de l’IVA– per tal de poder garantir 
la viabilitat econòmica de la corporació en un futur.
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El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el  senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyora diputada. 
Com vostè sap, perquè ho he anat explicant al llarg de 
les compareixences que hem fet aquí durant molts me-
sos, la situació financera, en aquests moments, de la 
corporació és complexa. Aquesta és una realitat que 
tots coneixem. La situació és complexa, però a hores 
d’ara, a data d’avui, aquesta situació està estabilitzada.

Vostè sap –també perquè ho he explicat i ho acabo 
d’in dicar aquí– que només en quatre anys hem passat 
a un pressupost que són 160 milions menys que el que 
teníem fa quatre anys. I, per tant, això ens ha obligat a 
tota una sèrie d’ajustos interns dintre de la nostra casa 
que, bé, ens ha afectat a tota una sèrie de partides: par-
tides d’inversions, partides de continguts audiovisuals. 

Els ajustos que hem fet al capítol I, senyora diputada, 
són tots els que es deriven dels acords i les normes 
que s’han aprovat o bé per aquest Parlament o bé per 
d’altres parlaments; vull dir, que no han estat decisi-
ons nostres. Però, en qualsevol cas, tot junt ens ha aju-
dat a arribar a la situació en què estem ara, que és en 
aquests moments de dèficit zero.

Vol dir que podem estar tranquils? No, naturalment 
que no. Ara estem a dèficit zero, però és evident que 
tenim una sèrie de riscos de futur –vostè els ha apun-
tat. D’una banda –aquest no l’ha apuntat–, un dels ris-
cos és veure com ajustem aquests 7 milions i mig que 
teníem previst ajustar per a aquest any o que tenim 
previst ajustar per a aquest any, perquè no hi ha res 
tancat encara, en la negociació amb els representants 
dels treballadors pel que fa al capítol I, que és una 
negociació que ve des del febrer de l’any passat; per 
tant, fa ja molts mesos que intentem arribar a acords 
amb diverses propostes, però no hem pogut tancar-ho. 
I, d’altra banda, el principal risc –que és el que vos-
tè apuntava–, que és quin impacte tindrà en el nostre 
pressupost el canvi de criteri que Hisenda, que l’Estat 
ha fet pel que fa a la capacitat de deduir IVA per part 
de la corporació. 

Com que a hores d’ara estem a l’espera de la comuni-
cació oficial d’Hisenda, jo no estic en condicions de 
poder-li donar resposta sobre quines seran les nos-
tres previsions de futur. Jo crec que, per prudència, 
caldrà esperar quina és la comunicació oficial aques-
ta d’Hisenda. Però si va en la línia del que ha anat 
en d’altres àmbits, on també s’està treballant o també 
s’ha aplicat això, doncs, sí, efectivament, és un risc 
seriós que haurem d’avaluar i que jo crec que haurem 
d’avaluar amb totes les instàncies que tenen relació 
amb la corporació. És a dir, corporació, entenc que 
naturalment el Parlament, que és d’on nosaltres de-
penem i d’on seguim les directrius, i eventualment el 
Govern, pel que fa també a la part que li correspon 
de la part financera.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per reformular la pregunta, té 
la paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, sota el nostre parer seria important que es fes una 
planificació d’acord amb un escenari que pot ser el 
més negatiu possible, bàsicament perquè la situació 
de..., si realment es compleixen els escenaris que es 
derivarien d’una deducció de l’IVA, tal com vostès sa-
ben i tenen estimat, això seria molt greu i portaria a 
prendre una sèrie de decisions per garantir la viabilitat 
de la corporació.

Per tant, jo crec que seria adequat que, en comptes de 
continuar en la línia –i permeti’m que ho digui– d’im-
provisació de mesures sobre la marxa quan ens tro-
bem amb els problemes, seria interessant que per part 
del consell de govern es fes una proposta en la qual 
s’estimés aquesta situació i quines serien les alternati-
ves necessàries per tenir sobre la taula com garantim 
la viabilitat de la corporació, que amb un canvi de cri-
teri, sota el meu parer, seria del tot inviable amb l’es-
cenari actual pressupostari.

Per altra banda, la negociació del conveni, que es pre-
senta difícil pels comunicats que els mateixos sindicats 
estan fent quant a la negociació de les seves condicions 
salarials, porta que a dia d’avui ens tornem a trobar en 
una situació, els diputats i diputades que hem de fer el 
control a través d’aquestes accions, de desconeixement 
de quina és la situació econòmica de la corporació i de 
quina manera pensen afrontar aquests reptes.

Sota el meu parer seria important –acabo– que, en 
base a l’informe que ja fa temps que van encarregar, 
aquell informe de Pricewaterhouse del qual no hem 
tingut cap tipus de conclusió d’on havien arribat i de 
quina era la proposta alternativa..., doncs, que si no és 
amb aquest informe, que prou diners va costar, però 
sí amb un esforç per part del consell de govern, es faci 
una previsió, un escenari, en el qual quedin clares qui-
nes són les alternatives que, en aquest cas, el consell 
de govern presentarà al Parlament per poder garantir 
la viabilitat de la corporació davant de les amenaces 
que a dia d’avui hi ha, per molt que s’amaguin.

El president

Gràcies, diputada. Al senyor Brauli Duart se li ha es-
gotat el temps. Li donem allò, deu segons escassos per 
poder contestar. Té la paraula.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. L’anàlisi la tenim feta, les 
previsions les tenim avaluades, però entendrà que per 
prudència, fins que no tinguem la comunicació ofici-
al d’Hisenda, no fem cap pas formal en aquesta línia. 

Entenc que és el que correspon, i és bàsic un mínim 
exercici de prudència en una situació com la que estem, 



Sèrie C - Núm. 413 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de maig de 2014

COMISSIó DE CONTROL DE L’ACTUACIó DE LA CORPORACIó CATALANA DE MITjANS AUDIOVISUALS, SESSIó NÚM. 16  7

en què encara no tenim oficialment la comunicació de 
quina és l’afectació o quin és l’impacte que pot tenir. 

Quan el tinguem, no es preocupi, els primers a sa-
ber-ho seran vostès, en aquest Parlament, tant l’impac-
te com les propostes i les previsions per garantir la 
viabilitat d’aquesta casa.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la previsió d’ingressos 
publicitaris (tram. 322-00181/10)

Passem ara al bloc de preguntes que està compost per 
la pregunta 2, la 8 i la 9. En primer lloc, doncs, per fer la 
pregunta, té la paraula també la diputada Nú ria Par-
lon, en representació del Grup Parlamentari So cia-
lista.

Núria Parlon Gil

Sí, nosaltres aquí el que demanem és quina és la previ-
sió d’ingressos pressupostaris que s’ha contemplat ar-
ran que... D’acord amb el compliment de la moció que 
vam aprovar al Parlament de Catalunya, en la qual es 
requeria que l’externalització, en aquest cas, de la pu-
blicitat garantís els interessos publicitaris, i aquesta 
garantia pel que fa a l’increment d’ingressos no es de-
rivava del plec de condicions, i que va portar a deixar 
paralitzat el procés d’externalitzacions, ens agradaria 
que ens avancessin quina és la previsió d’ingressos 
que tenen a dia d’avui per tal de justificar per què s’ha 
paralitzat l’externalització, per què s’havia produït o 
s’havia endegat el procés d’externalització, si evident-
ment ja feia temps que veien que la previsió d’ingres-
sos era major a la que s’havia estimat. 

I, per tant, ens agradaria conèixer de primera mà qui-
na és aquesta previsió d’ingressos publicitaris que vos-
tès tenen.

El president

Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre l’estratègia amb relació al Departament 
Comercial de TV3 (tram. 322-00185/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Benvinguts. Bé, tornem a 
fer, jo crec, la mateixa pregunta que hem fet en les úl-
times sis o set comissions, però en un entorn prou di-

ferent. Per tant, jo crec que durant molts mesos, gai-
rebé un any, vam intentar explicar de manera molt 
didàctica i a tot arreu, perquè ens semblava que era 
un error molt important, la decisió de l’externalització 
del Departament Comercial, perquè ens semblava que 
aquí perdíem molt més del que hi podíem guanyar.

Per tant, en primer lloc, doncs, felicitar-los, perquè 
creiem que han pres la..., que ha costat una mica, pe-
rò que han pres la decisió correcta i que aquesta és la 
millor per al futur de la nostra televisió. I, per tant, 
la volíem repetir avui per tenir l’oportunitat de po-
der-los adreçar aquestes paraules, però també per fer 
un plantejament de cara a futur; una mica, doncs, a 
partir d’ara, què?

Quan nosaltres plantejàvem el tema que l’externalit-
zació no era una bona solució, amb això no estàvem 
dient que el que estiguéssim fent fos perfecte, sinó que 
estàvem segurs que hi havia maneres de millorar-ho. 
En algun cas, fins i tot, havíem presentat per part nos-
tra alguna proposta per intentar guanyar agilitat, per 
intentar que les nostres propostes de publicitat fos-
sin les més atractives. Quan se’ns van plantejar pro-
blemàtiques vam intentar-hi ajudar, i un exemple n’és, 
doncs, la publicitat a la ràdio i l’esmena que vam fer 
des del nostre grup parlamentari a la llei d’acompa-
nyament, i que crec que també és un dels temes que ha 
pogut desencallar aquesta situació.

Una mica, doncs, ara ja no mirant enrere, sinó mirant 
cap endavant, conèixer a partir d’aquí quines són les 
propostes, com estem treballant i quina és l’estratègia, 
a partir d’ara, en aquest Departament Comercial.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el servei de gestió 
dels espais publicitaris de Televisió 
de Catalunya (tram. 322-00192/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el 
diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Bon dia als compareixents; també 
a la resta de membres del consell de govern de la cor-
poració que els acompanyen, així com també als re-
presentants dels treballadors, en aquesta sessió ordi-
nària de la comissió de control de la corporació.

Fa referència també a la gestió publicitària de Televi-
sió de Catalunya. Com bé és públic i notori, doncs, el 
consell de govern la va deixar sense efecte fa relativa-
ment poques setmanes. Voldríem saber el perquè i, fi-
nalment, doncs, quina és la conclusió per la qual es va 
prendre aquesta decisió.

Gràcies.



Sèrie C - Núm. 413 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de maig de 2014

COMISSIó DE CONTROL DE L’ACTUACIó DE LA CORPORACIó CATALANA DE MITjANS AUDIOVISUALS, SESSIó NÚM. 16  8

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Bé, com crec que ja he ex-
plicat en alguna compareixença anterior, el procés de 
comercialització que vam decidir aturar fa unes po-
ques setmanes seguia la recomanació recollida al pla 
estratègic que la corporació va aprovar l’any 2011 i 
que, com he explicat aquí alguna vegada, com  deia 
abans, preveia que per guanyar competitivitat calia 
buscar noves fórmules, perquè en el cas de l’acció co-
mercial podia ser susceptible de col·laboració amb ter-
cers sota un model mixt per obtenir un avantatge com-
petitiu per agregació de l’oferta comercial. Això ho he 
explicat en moltes ocasions.

Quin era l’objectiu d’aquest procés? Que no era l’ex-
ternalització de tota la publicitat, sinó de la venda dels 
espais publicitaris, que no és el mateix, però ja ho he 
explicat en d’altres ocasions. L’objectiu no era altre 
més que millorar els ingressos. 

Què ha passat? Doncs, quelcom que és evident per a 
tots: hi ha hagut una evolució del sector audiovisual 
que en els darrers sis mesos..., en l’últim trimestre del 
2013 vam tenir les primeres dades positives que s’atu-
rava aquesta caiguda que era constant, any rere any, 
des de l’any 2005 –ho subratllo. Per tant, en l’últim 
trimestre es va aturar aquesta caiguda, i en el primer tri-
mestre del 2014 hem constatat que aquesta aturada de 
la caiguda es confirmava, malgrat les pèrdues que 
vàrem tenir com a conseqüència de les vagues del mes 
de febrer.

Per tant, d’una banda, detectem que aquesta caiguda 
constant dels ingressos s’atura. D’altra banda, hi ha 
una modificació també pel que fa a l’oferta dels canals, 
fruit d’una sentència que feia temps que estava dictada, 
però que s’ha aplicat ara, que és que hi han vuit ca-
nals menys per competir per aquesta publicitat que està 
al mercat. I, per tant, això pensem que pot contribuir 
que una part d’aquesta publicitat vingui a casa nostra, 
i això també és una variable que hem contemplat. I en 
tercer lloc –i per mi és una variable també molt impor-
tant, molt–, és la decisió d’aquest Parlament de derogar 
la disposició addicional segona de la Llei de la corpo-
ració que preveia la supressió de la publicitat a Catalu-
nya Ràdio; que aquesta era una realitat que, fruit d’a-
quest model legal que el Parlament havia decidit, ens 
havia obligat o ens havia fet plantejar-nos una gestió 
diferenciada de la publicitat de «tele» i ràdio a partir 
que el Parlament ho va decidir d’aquesta manera.

Llavors, aquestes tres variables, aquestes tres juntes i 
que es donen..., la primera, evidentment, la dels in-
gressos, primer avís, últim trimestre del dos mil..., 
primer avís que anàvem bé, últim trimestre; constata-
ció, primer trimestre del 2014, per tant, a finals de març, 
principis d’abril. Segona qüestió, la dels canals és fa 
unes poques setmanes, i per últim, a finals del mes de 
gener es va aprovar formalment la derogació. Per tant, 

aquestes tres variables ens van fer replantejar el nostre 
plantejament inicial i ens van fer veure la convenièn-
cia de no mantenir la licitació dels serveis de comercia-
lització en els termes en què els havíem plantejat. 

A partir d’ara, aquesta nova realitat que els apuntava, 
fruit d’aquestes tres variables, ens permet potenciar 
les sinergies que es puguin aconseguir amb la comer-
cialització conjunta de la Televisió de Catalunya, dels 
espais publicitaris a la Televisió de Catalunya, dels de 
Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals de la corpora-
ció, sense cap condicionant. I això és molt important. 
No tenim els condicionants que hi havien fins ara. Per 
tant, ens permet entrar en la possibilitat de tornar a 
desenvolupar estratègies de venda multicanal i que 
 això ens ha de permetre millorar l’eficiència comercial 
que tenen els nostres mitjans.

I això ho fem en compliment del mandat que aquest 
Parlament ens va fer en dues resolucions: una el mes de 
novembre, si no ho recordo..., i l’altra ara fa un mes i 
poc. Per tant, com que el mandat d’aquest Parlament és: 
«Mireu quina és la millor fórmula», i la millor fór-
mula ara considerem que és aquesta, no tenim el me-
nor inconvenient d’adaptar-nos, perquè nosaltres aquí 
sempre hem dit –i ho recordo: sempre hem dit– que fa-
rem el que sigui el millor per a la corporació, i aquesta 
és la via que en aquests moments considerem. 

Cap a on hem de treballar? Doncs, en la línia aques-
ta de millorar els recursos que sempre hem treballat, 
hem decidit reformular l’actual sistema que tenim de 
gestió de la publicitat, i volem impulsar un nou model 
que potencia les sinergies entre ràdio, televisió i mitjans 
digitals de la corporació, i recuperar les polítiques de 
venda multicanal que els deia. Això ens ha de permetre 
o esperem i confiem que ens permeti millorar els ingres-
sos. Aquesta és la primera fase. I en funció de com evo-
lucioni, adoptarem les mesures, sempre, en aquest tema 
–sempre–, en la línia del que vostès ens van marcar: la 
millora dels ingressos d’aquesta corporació.

I, per tant, després de molts mesos de parlar-ne, crec 
que el que aquest consell ha dit una i altra vegada que 
prendríem la decisió que fos més adequada, més enllà 
d’algunes previsions que alguns ja donaven per fetes 
en una i en altra ocasió..., doncs, la realitat és la que 
és. I, per tant, crec que va en la línia del que el Parla-
ment ens ha mandatat.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per reformular la pregunta té 
la paraula, en representació del Grup Parlamentari del 
Partit Socialista de Catalunya, la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Per part del nostre grup, agraïm en aquest cas que el 
consell de govern de la corporació hagi tingut en comp-
te aquell mandat que es derivava de la darrera proposta 
de resolució a què vostè feia referència, a la moció que 
vam aprovar el dia 13 de març al Parlament, on queda-
va ben clar que es requeria que amb l’externalització, 
en aquest cas, de la publicitat es garantís l’increment 
d’ingressos de publicitat per a TV3. Aquesta garantia 
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d’increments, com abans remarcava, no estava prevista 
en el plec de condicions. I, per tant, que hagin rectificat 
en aquest sentit, parlant de l’escenari que vostè apun-
tava, per nosaltres és una satisfacció, perquè era una de 
les condicions que pel Grup Socialista era important 
de cara a l’externalització de la publicitat, que en tot 
moment nosaltres havíem recolzat en tant que –i ara ho 
lligo amb el que també preguntaven a la primera pre-
gunta– ens deien que podia ser una garantia per garan-
tir la viabilitat de recursos de la corporació.

Però tornem a trobar-nos amb un escenari, que és el 
que abans jo apuntava, en què no està clara la situa-
ció financera de la corporació, com he remarcat abans, 
tant pel tema de l’IVA com pel tema, a dia d’avui, de 
la publicitat. Que tenim un escenari d’incertesa finan-
cera i que és molt delicada per la viabilitat de la cor-
poració. Vostè no ho diu per prudència, el tema de 
l’IVA, perquè és el que ha de fer, però si es compleix 
el pitjor escenari, estaríem a prop del col·lapse financer 
de la Corporació Catalana de Mitjans.

Per tant, creiem que hem de deixar de banda la impro-
visació a l’hora de fer front a aquells riscos que són 
imminents pel que fa a la viabilitat de la Corporació 
Catalana de Mitjans. Per part del nostre grup exigim 
al consell de govern que, al més aviat possible, pre-
senti un informe en el qual demostri quins són aquests 
riscos i quines són les decisions que ha de prendre el 
Parlament de Catalunya per garantir la viabilitat de la 
corporació, sempre, tal com hem fet des del Grup Mu-
nicipal Socialista..., des del Grup Parlamentari Socia-
lista, defensant també els interessos dels treballadors 
i treballadores. He tingut un lapsus de l’ajuntament. 
(L’oradora riu.)

El president

Gràcies, diputada. Les alcaldies es porten a l’ànima, 
eh?, ja ho sabem. Per reformular la pregunta, en repre-
sentació del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula el diputat Sergi Sabrià, 
que disposa de quaranta-sis segons.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Dos apunts i una petita qüestió. Jo 
els demanaria que miressin a llarg termini. I els posa-
ré un exemple. Si vostès haguessin mirat a llarg termi-
ni, aquest procés no l’haurien començat mai. Perquè 
que hi hauria un canvi en la dinàmica de la publici-
tat era previsible; no podíem caure per sempre. Que hi 
hauria uns canals que desapareixerien, crec que quan 
comença la comercialització, n’érem tots conscients. 
I, per tant, sí que s’ha corregit el tema de Catalunya 
Ràdio, però la resta jo crec que és culpa d’una mirada 
massa a curt, perquè a llarg termini sabíem que això 
no ens aportava res. I, per tant, doncs, no ha sigut ni a 
llarg, sinó que al cap de vuit, nou mesos s’ha comen-
çat a veure que allò no portava enlloc. I per tant, de 
cara a futur, jo els demanaria que facin mirada més a 
llarg i menys estratègia a curt termini.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.)

He dit dos... (Pausa.) Sí, president, molt curt.

Sobre la segona. A mi em preocupa que quan vostès 
llegeixen «cercar sinergies, buscar noves fórmules i 
col·laboracions amb tercers», la idea que els vingui al 
cap sigui cedir la cartera de clients, l’experiència de 
trenta anys. Jo crec que buscar sinergies és treballar 
junt amb altra gent, no agafar allò que hem fet nosal-
tres i donar-li-ho a un altre. I, per tant, també els de-
manaria que de cara a futur, doncs, aquestes interpre-
tacions es facin d’una altra manera.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat. Per reformular la pregunta, en re-
presentació del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula el diputat Albert Batalla. 

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. D’entrada, dir que nosaltres fem un 
plantejament de confiança en allò que pugui decidir el 
Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Au-
diovisuals, que per això el Parlament de Catalunya en 
el seu moment els van triar.

Crec que és bo que en un plantejament d’incertesa 
econòmica com el que estan vivint en aquests mo-
ments els mitjans públics del nostre país –s’ha explicat 
fa un moment també, doncs, no?: possibles cops im-
portants, des del punt de vista del retorn de l’IVA, et-
cètera–, el consell de govern faci allò que li toca fer, 
que és explorar totes les vies possibles per tal que els 
ingressos econòmics de la televisió i, per tant, el sos-
teniment també d’aquest mitjà públic siguin el més 
adequats possible. 

De fet, així es va proposar el 2011, com bé s’explica-
va fa una estona –per cert, vostè no era el president 
del consell de govern–, i així s’ha anat fent en aquests 
anys en què la publicitat ha baixat d’una forma molt 
important. No pas per una deixadesa, ni molt menys, 
per part dels treballadors del departament de publici-
tat de TV3, ni molt menys, perquè ells mateixos ens 
deien: «Estem intentant treballar més i millor que 
mai, però és evident que el mercat i la crisi han su-
posat un problema evident», sinó, doncs, per la crisi i, 
per altra banda, també, per estratègies d’altres mitjans 
que concentren per tal de poder arribar a un mercat 
publicitari que a nosaltres ens costa arribar-hi. I, per 
tant, d’entrada, explorar qualsevol opció per mirar de 
millorar els ingressos de la televisió i fer-la més soste-
nible per nosaltres era una acció correcta. 

Segona qüestió, i absolutament fonamental. Vostès 
tenen un mandat, que nosaltres compartim, evident-
ment, que és no fer res que pugui perjudicar TV3. 
I nosaltres, evidentment, això no només ho compar-
tim, sinó que ho defensem clarament. Si en un mo-
ment en l’exploració d’aquest procés es veu que l’op-
ció que es plantejava o que s’estudiava no és la millor, 
doncs, es retira i no passa absolutament res, que és 
el que ha passat. I, per tant, a nosaltres ens dóna 
tranquil·litat aquest procés, bàsicament, sobretot sen-
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tint de vegades alguns grups parlamentaris (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) –acabo, president–, on ja feien altra ve-
gada aquelles previsions de dir: «No, no, és que vos-
tès això ho fan perquè li volen donar la publicitat a 
un grup concret» –hi concorrien dos grups–, «i això 
ja està molt més que pactat», etcètera. Doncs, bé, per 
sort, la realitat, altra vegada, torna a desmentir aques-
ta qüestió.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió..., i, evi-
dentment, doncs, allò que podem derivar i expressar 
cap a la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals és sempre el mateix: fem tot allò que es-
tigui a les nostres mans perquè TV3, Catalunya Ràdio 
siguin mitjans forts, mitjans líders i, a més a més, en 
un entorn de crisi, puguin ser el màxim de sostenibles 
possible per defensar el servei públic de comunicació 
al nostre país.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Pel que fa al projecte que 
la senyora Parlon ens demanava, com li deia abans, 
per prudència, en aquests moments, nosaltres entenem 
que no hem d’entrar públicament en aquest tema, però 
sàpiga que hi estem treballant, que tenim ja previsi-
ons sobre el tema. Li puc garantir que no improvisem 
el més mínim en aquella casa; no es pot improvisar 
amb l’empresa pública més important del país. Una 
altra cosa és que apareguin noves circumstàncies, en 
segons quins moments, que ens obliguin a replante-
jar-nos o a adaptar-nos a quina és la nova realitat que 
va apareixent, com fan totes les administracions d’a-
quest país i com és lògic que sigui així. Per tant, estem 
treballant en això i, com li deia abans, quan Hisenda 
ens faci la notificació oficial, nosaltres farem les pas-
ses que hàgim de fer. I, naturalment, el Parlament han 
de ser dels primers implicats en la cerca de la solu-
ció que s’hagi de donar per una qüestió com aques-
ta, que previsiblement pot ser complexa de solucionar. 
Per tant, anirem en la línia que vostè ens indica, no es 
preocupi.

Pel que fa a les decisions que apuntava el senyor Ba-
talla, sí, el 2011 jo no era el president d’aquest con-
sell, però subscric, com ja he dit més d’una vegada, 
totes i cadascuna de les decisions que aquell consell 
va prendre en el seu moment. Jo hi era, hauria pogut 
estar-hi en contra, però no. El president i el consell 
que hi havia vam decidir aprovar un determinat pla 
estratègic, i estem treballant en la línia aquella per-
què considerem, independentment dels canvis que hi 
hagin, que és el millor que es pot fer per adaptar la 
corporació a una realitat tan difícil com la que està 
vivint els últims anys, que no l’havia viscut en trenta 
anys; és la primera vegada que, en lloc de continuar 
pujant els pressupostos, estem baixant i de quina ma-
nera –i de quina manera. I ens estem intentant ajustar 

amb uns resultats d’audiència que vull remarcar que 
Déu n’hi do. 

Som líders –som líders– des de fa molts mesos; de 
fet, fa més de vint mesos que som líders. Vam perdre 
el lideratge el mes de febrer com a conseqüència de 
les vagues, però el lideratge ha estat continu a TV3. 
I jo vull remarcar que és una dada que a nosaltres ens 
agrada, bàsicament perquè no necessàriament més 
diners impliquen necessàriament el lideratge. Quan 
més diners ha tingut aquesta casa, que va ser entre 
el 2004 i el 2008, TV3 només va ser líder quatre me-
sos i cap any. Cada any era la segona o la tercera. Per 
tant, crec que en aquest aspecte estem treballant en la 
línia que toca.

I, per últim, senyor Sabrià, nosaltres prenem nota dels 
suggeriments que se’ns fan des del Parlament, des de 
vostès, i li asseguro que treballarem en la línia de tro-
bar les millors fórmules per millorar els ingres sos d’a-
quella casa. Perquè o millorem la via d’ingressos, que 
no siguin necessàriament les aportacions, o, com a 
model, jo crec que no seria l’encertat. Que la societat 
aporti el que pugui, però nosaltres hem de mirar les 
nostres vies d’ingressos i treballarem en aquesta línia.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Duart. 

Pregunta 
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la situació del segon múltiplex de 
Televisió de Catalunya (tram. 322-00182/10)

Passem ara a una nova agrupació de preguntes, que 
són la 3, la 4, la 5 i la 6, totes elles que fan referència a 
la redistribució de l’espai radioelèctric, i que van adre-
çades també al president del consell de govern de la 
corporació. La primera pregunta, en representació del 
Grup Parlamentari Socialista, la formula la diputada 
Núria Parlon, que té la paraula.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies, president. El 19 de maig, el conseller de 
Presidència i portaveu, el senyor Francesc Homs, 
anunciava el risc imminent del tancament del segon 
múltiplex. Nosaltres, davant d’aquesta situació, el que 
els demanem i preguntem és si tenen previstes solu-
cions tècniques per plantejar en el procés de negoci-
ació, que suposo que s’obrirà en breu, si no està obert 
ja, com ha de ser, per tal d’intentar blindar el segon 
múltiplex.

El president

Gràcies, diputada. 
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Pregunta 
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre les actuacions previstes per a impedir 
que el Govern de l’Estat suprimeixi canals de 
Televisió de Catalunya (tram. 322-00184/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies. En aquest cas, malgrat estar agrupada amb 
l’anterior, no hi té massa a veure, perquè nosaltres som 
incapaços de trobar cap motiu tècnic. I, per tant, la 
resposta a una situació que no té a veure amb motius 
tècnics no pot ser tècnica, sinó política. 

Hem estat llegint, doncs, des de la resposta del senyor 
Soria el dimecres a Madrid, al Congrés: «La Genera-
litat de Catalunya sabe desde hace más de un año y 
medio que tiene que haber una reordenación del es-
pectro radioeléctrico en España.» Jo crec que ni  això 
és veritat..., perquè fa molt més temps que se sap que 
hi ha d’haver una reordenació de l’espectre radioelèc-
tric a l’Estat espanyol. I de fet hi havia, fins i tot el 
2011, com explicava també dimecres, una proposta 
del PSOE –el Govern Zapatero– que alliberava exac-
tament el mateix espai i no suprimia cap Mux. Hem 
intentat posar-nos en contacte amb Abertis, i tampoc 
fonts seves ens saben explicar quins són els motius 
tècnics, perquè no els ho ha explicat ningú. En tot cas, 
són perfectament conscients que hi ha espai sobrat per 
a tota l’oferta. 

I nosaltres pensem i reiterem que els motius són úni-
cament polítics, que s’ajunten moltes coses, des d’al-
gunes de les que comentàvem abans, com la desapari-
ció de nou canals fa poques setmanes, i, per tant, una 
necessitat de reequilibrar l’oferta per fer contents els 
lobbys que havien perdut aquests canals. Des de per-
dre i baixar la quota de català o, d’altra banda, doncs, 
una mica de fer la gara-gara a Telefònica. Tots aquests 
ens sembla que són motius clars i polítics de per què 
s’està produint això. Entenem que aquesta negociació 
no va des del punt de vista de la corporació, sinó que 
es portarà des de l’àmbit de govern. Però, en tot cas, 
sí que ens agradaria que aprofitéssim avui perquè tots 
plegats siguem conscients de què suposa aquesta pèr-
dua per a la televisió.

El president

Gràcies, diputat. 

Pregunta 
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre el procés de redistribució de l’espai 
radioelèctric (tram. 322-00194/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el 
diputat Albert Batalla. 

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Bé, evidentment, exposar d’entrada 
la preocupació que suposa un anunci d’aquestes carac-
terístiques. Creiem que, evidentment, s’utilitza l’excu-
sa tècnica per fer un atac polític en tota regla en allò 
que representa la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, els mitjans públics de la Generalitat de 
Catalunya i, evidentment, també, doncs, els mitjans 
de llengua catalana que hi ha en el nostre país.

Crec que aquest matí es produeix a Madrid una reunió 
al més alt nivell per tractar aquesta qüestió. Voldríem 
saber com afronta la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals aquest anunci i quina és la valoració que 
en fan també des del punt de vista de la reorganització 
de l’espai, des del punt de vista tècnic, sobretot, per si 
allò que s’explica, que hi ha possibilitats de fer aques-
ta reorganització sense necessitat d’afectar els canals 
dels múltiplexs de la corporació, doncs, és possible.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. Bé, ja alguns de vostès ho 
han apuntat; per situar la qüestió, efectivament, la cor-
poració en som usuaris, dels Mux, però no som els que 
decidim ni la seva ubicació ni la seva eventual desa-
parició o increment. Això és una qüestió que entre els 
governs s’està negociant i, per tant, avui veurem com 
evolucionen aquestes negociacions.

En qualsevol cas, les dades que ens arriben fins a da-
ta d’avui no ens tranquil·litzen gens. Al contrari. Efec-
tivament, fa ja molt de temps que se sap que ha d’ha-
ver-hi una reordenació de l’espai radioelèctric –fa molt 
de temps–, i a més derivat d’una decisió d’Europa. Tant 
és així que jo mateix, a l’octubre del 2012, davant dels 
rumors que hi havia –rumors, i ho vull subratllar: ru-
mors– que en tot aquest procés de reorganització al-
gú podia plantejar-se la possibilitat que desaparegués 
un dels Mux de la corporació, vaig enviar una carta al 
secretari d’Estat de Telecomunicacions en el seu mo-
ment –ho subratllo: octubre del 2012– en què li deia que 
«atès que ens arriben aquests rumors» –no en teníem 
cap constatació oficial–, «sàpiga que la corporació no 
està disposada a renunciar a cap dels seus múltiplexs 
que en aquests moments està utilitzant». I li ho comuni-
co perquè després no passi allò de «clar, no ens havien 
dit res, nosaltres hem fet la gestió; com que el tema se 
sabia i ningú havia dit res...». No, escolti, per escrit, oc-
tubre del 2012, el recordatori que nosaltres no volem re-
nunciar a cap dels Mux. I aquesta qüestió, efectivament, 
no és nova d’ara, sinó que ve ja de fa molt de temps.

En qualsevol cas, ara al maig arriba una carta ja oficial, 
aquesta vegada sí oficial. I aquesta carta ens comunica 
que es perd un dels Mux, i en la carta el que es  deduïa 
clarament era que el Mux que es perdia era un dels dos 



Sèrie C - Núm. 413 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de maig de 2014

COMISSIó DE CONTROL DE L’ACTUACIó DE LA CORPORACIó CATALANA DE MITjANS AUDIOVISUALS, SESSIó NÚM. 16  12

que té la corporació. Doncs, bé, davant d’aquesta rea-
litat, i més enllà de les negociacions que pugui fer el 
Govern avui o en els dies que toquin, com a corpora-
ció volem remarcar i volem deixar ben clar que volem 
mantenir íntegrament la nostra oferta audiovisual que 
en aquests moments tenim en TDT. No acceptarem, ni 
acceptem ni acceptarem cap reducció del nostre espai 
radioelèctric que en aquests moments tenim.

Des del nostre punt de vista, i per la informació de 
què disposem, no estem davant d’un problema tècnic. 
Aquest no és un problema tècnic. Perquè si fos tèc nic, els 
experts ens diuen que té solució, com ho demostra el fet 
que en aquesta reordenació Ràdio Televisió Espanyo-
la sí que mou un dels Mux que té a Collserola, però li 
n’assignen un altre, per sota del canal 60. És a dir, mo-
uen un Mux com nosaltres, però a ells els assignen un 
altre Mux. I, en canvi, a TV3, no. Movem el Mux, però 
ens quedem sense ell. Per tant, per a uns sí que hi ha 
solució tècnica; a d’altres, de moment, no ens en donen.

Si això, si aquesta decisió la sumem a d’altres decisions 
que estem veient els últims temps com, d’una banda, 
pot ser l’aprovació de la llei, a l’agost del 2012, també, 
que ens prohibeix generar el més mínim dèficit a TV3... 
Una llei que ens ha obligat –i aquí els ho he explicat 
moltes vegades– a tots els ajustos que hem hagut de fer. 
Llei, per cert, que no és d’aplicació a Televisió Espanyo-
la, que, com tots sabem, té en aquests moments un dè-
ficit superior als 700 i escaig milions d’euros. Per tant, 
aplica una llei que a nosaltres ens obliga a no generar 
ni un euro de dèficit, amb els esforços que comporta, i, 
en canvi, Televisió Espanyola sí que pot fer-ho. 

I, a més a més, ara se’ns comunica que hi ha un canvi 
de criteri, que no de lleis –vull subratllar-ho, eh?: un 
canvi de criteri, que no de lleis–, en el tema de la de-
ducció de l’IVA, que també ens afecta a nosaltres i no 
afecta d’altres corporacions, i que com apuntaven vos-
tès, i especialment la senyora Parlon, pot afectar greu-
ment la viabilitat de la corporació. Clar, quan veus 
aquestes tres coses juntes en tan poc de temps, al fi-
nal, tens ben clar que no estem parlant d’un problema 
tècnic; estem parlant d’un problema polític. I, per tant, 
davant d’aquesta realitat, jo entenc que la corporació 
el que ha de fer és el que li toca. 

La corporació s’ha de posar i es posa formalment –ho 
vam dir en el seu moment i avui reitero el nostre com-
promís– al costat del Parlament de Catalunya i del 
Govern de la Generalitat per defensar la nostra ofer-
ta radioelèctrica, per defensar el model d’èxit que re-
presenta TV3 com a televisió nacional de Catalunya. 
A nosaltres ens ha costat trenta anys tenir una tele-
visió amb la potència i el reconeixement que té ara, 
en aquests moments, TV3. Tenim una oferta plural, de 
qualitat, en català, que és una de les nostres raons de ser. 
Dintre dels nostres problemes, estem intentant tam-
bé fer de motor de la indústria audiovisual. A tot això 
no hi volem renunciar. Tot això ho hem de mantenir. 
I quan sigui possible –i quan sigui possible– ho volem 
incrementar. Per tant, la corporació, en la mesura de 
la seva posició dintre d’aquest debat, no acceptarem 
la reducció de la nostra oferta de canals i, com he dit 
abans, ens posem al costat de vostès, al costat del Par-
lament de Catalunya, com a representants del poble de 

Catalunya, i al costat del Govern de la Generalitat, per 
defensar allà on calgui el model d’èxit de TV3, per ara 
i per molts anys.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per reformular la pregunta, té 
la paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, és evident que si volem uns mitjans forts i líders 
és difícil poder-ho consolidar amb la reordenació 
que es proposa, en aquest cas, des de Madrid, de l’es-
pai radioelèctric. Ara bé, quan jo deia que calia cer-
car quines eren les propostes tècniques és perquè és 
l’únic espai en el qual podem solucionar aquest pro-
blema. És a dir, si realment aquí vostès apuntaven que 
hi ha una intenció per part del Govern de l’Estat de 
perjudicar, en la reordenació racional de l’espai radio-
elèctric, les televisions autonòmiques, doncs, l’única 
manera de poder-ho solucionar és posar en evidència, 
en aquest cas, sota el nostre parer, que hi han solu-
cions tècniques possibles i viables per evitar aquesta 
racionalització en perjudici, en aquest cas, de les te-
levisions autonòmiques. Des de canals privats que es-
tan, a dia d’avui, fent-se servir per a programacions de 
tarot, etcètera, que estan ocupant un espai que no és 
beneficiós quant a qualitat de continguts, a d’altres so-
lucions que es podrien trobar. 

Tot i així, hi ha un aspecte que tampoc no podem dei-
xar de banda, que és que el 2012 hi va haver també 
una decisió, suposo que no tècnica, sinó política, en 
aquest cas, per part de la conselleria responsable, que 
va decidir reduir el canal Super3 3XL per fusionar-lo 
amb el 33. I d’aquesta manera també es va empetitir, si 
més no, l’espai català de comunicació. I és un element 
que no podem obviar.

Per tant, per nosaltres la decisió té un component 
polític? Doncs, probablement sí, en tant que es reor-
dena perjudicant les televisions autonòmiques. Però 
que les solucions que s’han de posar sobre la taula a 
l’hora de la negociació han de ser, precisament, les 
tècniques, perquè són les que ajudaran a demostrar 
que s’està reordenant perjudicant l’espai radioelèc-
tric de les televisions autonòmiques, és l’aspecte que 
nosaltres valorem que s’ha de defensar en tot aquest 
procés. Que, com vostè apuntava, senyor Duart, si su-
mem –hi insisteixo perquè té un component molt ne-
gatiu– el tema de la deducció de l’IVA més el tema de 
la reordenació de l’espai, doncs, evidentment, situa no 
només en una situació d’inviabilitat econòmica immi-
nent la Corporació Catalana de Mitjans, sinó que al-
hora l’afebleix clarament com un mitjà líder i fort pel 
que fa a la seva projecció si, evidentment, aquest se-
gon múltiplex desapareix.

El president

Gràcies, diputada. Per repreguntar, en representació 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, té la paraula el diputat Sergi Sabrià. Quaran-
ta-cinc segons.
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Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. En tot cas, demanar-los la 
mateixa fermesa que han tingut fins ara. Crec que els 
dubtes sobre que això no és més que un atac polític 
no els pot tenir ningú. Però si a algú li’n queden, jo 
els recomano que es llegeixin l’Acuerdo nacional de 
frecuencias para tiempos de paz, i amb això veuran 
una mica amb què ocupa aquest Estat les freqüències. 
I crec que és una evidència que hi ha maneres de recol-
locar-los. Quan ho vegin –parla pràcticament de vuit-
cents ítems que es col·loquen en diferents freqüèn-
cies–, veuran que n’hi ha alguns, doncs, que són, fins 
i tot, surrealistes.

Res més. Ens tindran al seu costat per defensar-ho. 
Nosaltres treballarem amb tota la nostra intensitat per 
aconseguir que Catalunya tingui el seu control sobre 
el seu espai radioelèctric i que el gestioni amb intel-
ligència, amb equanimitat i que els usos que se’n facin 
siguin els necessaris per al país i per a la seva gent.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per repreguntar, té la paraula 
el diputat Albert Batalla. 

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. D’entrada, expressar en nom del 
nostre grup parlamentari tot el suport a la posició 
que ha explicat el president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre aquesta qüestió. És evident –a més a més, des-
prés de la seva explicació encara és més evident– que 
cal constatar que aquesta no és una proposta tècni-
ca, sinó que, evidentment, forma part d’una decisió 
per part del Govern de l’Estat clara de silenciar TV3 
i, fins i tot, d’asfixiar els mitjans públics del nostre 
país.

És trist sentir que quan expresses aquestes qüestions, 
doncs, hi ha diputats molt a prop teu, just aquí al dar-
rere, que somriuen i s’expressen com si això no anés 
amb ells o com si aquí hi hagués una voluntat de crear 
un conflicte polític. És trist, dic, sobretot, bàsicament, 
perquè crec que tots els diputats que som en aquesta 
cambra podem estar més o menys d’acord amb com 
s’expressa TV3, etcètera, però és un mitjà públic del 
nostre país, és una gran eina de cohesió social del nos-
tre país, i crec que tots, pensem com pensem, l’hau-
ríem de defensar amb tota la intensitat, sobretot davant 
d’una imposició que fa que perdi un espai claríssim en 
els múltiplexs del nostre país.

Per tant, faig una crida a la màxima transversalitat 
parlamentària per defensar TV3 i el seu espai radio-
elèctric. Sobretot demanar a aquells que creuen que 
això és simplement una qüestió tècnica que els caigui 
la bena dels ulls i que vegin clarament que aquí hi ha 
un atac premeditat per part del Govern de l’Estat.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. A efectes estrictament in-
formatius, senyora Parlon, la reducció o la suma o la 
reducció d’un canal que a l’octubre del 2012 nosaltres 
teníem en emissió –vam sumar dos canals en un de 
sol–, aquesta decisió no la va prendre cap conselleria, 
per més que algú pogués considerar que fos conveni-
ent. Aquesta decisió, formalment i d’acord amb la llei, 
només la pot prendre el consell de govern, i així va ser 
com es va prendre. 

Però, en qualsevol cas, jo crec que hi ha una diferència 
substancial entre..., per raons econòmiques, perquè, 
clar, si tenim 160 milions menys, d’alguna manera 
hem d’anar prenent decisions per ajustar el funciona-
ment a aquests 160 milions menys que tenim, i una de 
les decisions va ser optimitzar per la banda d’ajuntar 
dos canals –efectivament, el Super3 amb el 33–, pen-
sant –pensant i ho pensem, amb la millor de les vo-
luntats possibles– que era raonable que el Super3, que 
era bàsicament per a un públic infantil i juvenil –el 
3XL d’alguna manera estava aquí dintre–..., a partir 
de les onze de la nit podíem perfectament optimitzar 
aquest espai perquè fos programació cultural, progra-
mació per a adults, perquè és raonable pensar que a les 
onze de la nit els infants i els joves, o a les dotze, no 
estan davant de la televisió, com vostè sap tan bé com 
jo. Per tant, en aquell moment, la decisió va ser pura-
ment tècnica per poder contribuir a estalviar els recur-
sos que no teníem en aquell moment. 

Però jo crec que és una cosa molt diferent, redu-
ir temporalment un canal perquè en aquell moment 
no tens els recursos per poder mantenir tota l’oferta 
que tenies en aquell moment, i una altra cosa és que 
desaparegui un Mux. Perquè llavors sí que el proble-
ma que ens genera ja no és que el dia que tinguis els 
recursos tu pots recuperar aquest canal, i fins i tot, 
com jo apuntava abans, incrementar la teva oferta, 
que hauria de ser el nostre objectiu, sempre que la pu-
guem pagar, clar, sinó que si et desapareixen els Mux 
aquí sí que ja no hi ha possibilitat de recuperació en 
el futur. Cosa diferent del que nosaltres vam fer en el 
seu moment.

I per últim, no ho sé, el senyor Sabrià em deia que ens 
tindran al nostre costat. No, crec que som nosaltres els 
que hem de posar-nos al costat de... No és un joc de 
paraules. Nosaltres depenem del Parlament; així ho 
marca la llei que vostès van aprovar. I, per tant, som 
nosaltres els que, com he dit abans, estarem al cos-
tat del Parlament de Catalunya i estarem al costat del 
Govern de la Generalitat, com deia abans, per defen-
sar TV3 com una televisió potent, com una televisió al 
servei del país i com la televisió nacional de Catalunya 
que és des de fa trenta anys.

El president

Gràcies, senyor Duart.
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Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la cobertura informativa 
de la campanya electoral i les eleccions al 
Parlament Europeu (tram. 322-00183/10)

Passem ara a la pregunta número 7, que fa referència 
a un bloc de la campanya electoral del Parlament Eu-
ropeu, adreçada al president del consell de govern i 
que, en representació del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, formula el diputat Carlos Carrizosa, a qui per-
metin-me que doni la benvinguda a aquesta comissió. 
Té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, senyor president. Señor Duart, ¿qué valora-
ción hace usted de la cobertura informativa en periodo 
electoral para las últimas elecciones europeas por los 
medios de la corporació?

El president

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Positiva, la valoració és positiva. Els criteris que es van 
aprovar s’han aplicat d’una forma correcta i professio-
nal pels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per reformular la pregunta, té 
la paraula el diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Pues, señor Duart, nosotros no hacemos esa misma va-
loración. Las semanas previas al inicio de la campaña, 
el programa Telenotícies vespre emitió la entrevista a 
tres candidatos: a Xavi López, del PSC; al señor Er-
nest Urtasun, de Iniciativa, y a Josep Maria Terrica-
bras, de Esquerra Republicana. Por parte de Ciutadans, 
se les pidió por escrito que concedieran también una 
entrevista al candidato Javier Nart, de nuestro partido, 
y esto al final no se contestó y allí quedó. Nos gustaría 
saber por qué no se atendió esta solicitud. Esto no fue 
en periodo de campaña cuando están tasados los perio-
dos de intervención de los partidos políticos. 

Si TV3 hubiera sido imparcial, nos parece que no es 
de recibo que se emitan entrevistas con otros candida-
tos y que no se emitan con una fuerza política catala-
na, de aquí, con implantación municipal y parlamen-
taria aquí en Cataluña, que es el único partido que ha 
surgido de la sociedad civil, formado en su inmensa 
mayoría por políticos no profesionales, lo cual ya es 
una cuestión sociológicamente novedosa y noticiable, 
con unos candidatos independientes conocidos por los 
catalanes, en el caso del señor Nart, habitual de tertu-

lias, y en el caso del señor Girauta, conocidísimo en 
todos los medios de comunicación. Todas las encues-
tas nos daban dentro, excepto una, que precisamente 
era la del Gobierno, la del CIS, y al final han entrado. 
Lo cierto es que al final estos dos candidatos han en-
trado.

Yo le pregunto si en aquel entonces no les parecía a 
ustedes que la presencia de esta fuerza política, que al 
final había de conseguir representación parlamentaria, 
reunía los suficientes requisitos de interés informati-
vo como para acceder a estas entrevistas. ¿O es que 
ustedes, en aquel entonces, a pesar de vanagloriarse, 
ciertamente, con razón, de unos buenos informativos 
en TV3, estaban tan desinformados o les parecía que 
verdaderamente Ciutadans no es una fuerza represen-
tativa o que no hay una parte de la sociedad con sufi-
ciente interés que merezca, en aras de la pluralidad in-
formativa, ser atendida también por los informativos? 
Acabo, señor presidente.

Ustedes se quejan de que hay unos bloques informati-
vos que se imponen a la información. Pero, a la vista 
de lo ocurrido, nosotros debemos preguntarnos que, 
si ustedes tuvieran absoluta libertad de información 
tam bién en la campaña electoral, ni siquiera aquellos pe-
queños puntos de cobertura que se nos dieron los 
hu biéramos podido obtener, puesto que en el periodo 
anterior a que el tiempo estaba tasado, desde luego, 
informativamente tenía méritos para ser emitido y no 
fue así.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pel que fa a la qualitat dels nostres informatius, crec 
que és un tema que aquí s’ha debatut en moltes oca-
sions i ja ho he explicat, i tornaré a explicar-ho, per-
què a més és una de les coses que a tots els que treba-
llem en aquella casa ens genera orgull. És que tenim 
uns informatius tan reconeguts per la societat catala-
na que el 53,5 per cent dels catalans a l’hora d’infor-
mar-se, de veure informatius a una televisió, escullen 
els informatius de TV3. La següent cadena que ve pel 
que fa als informatius, que és Telecinco, és el 8 per 
cent –53,5 i el 8 per cent, la segona. Per tant, vol dir 
que els catalans reconeixen que tenim uns informatius 
plurals, potents i amb els quals se senten ben infor-
mats. Per tant, per aquesta banda estem molt tranquils 
de quina és la feina que fan tots i cadascun dels nos-
tres professionals. 

Pel que fa a la qüestió de la cobertura, vostè sap tan bé 
com jo que hi ha el temps de campanya i hi ha també 
el temps de període electoral, que també està condi cio-
nat precisament per aquesta campanya. I li puc assegu-
rar que nosaltres, durant tot l’any, intentem ser sempre 
molt plurals i ser molt curosos amb la presència de tots 
i cadascun dels representants d’aquest  país, i les reali-
tats socials i les realitats..., però durant aquest període, 
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tant el període electoral com el període de campanya, 
que aquest sí que se circumscriu estric tament als quinze 
dies, nosaltres aquí ho som especialment, entre altres 
coses perquè la llei, la llei espanyola que regula aquesta 
qüestió, ens hi obliga. Per tant, d’acord amb la LOREG 
i d’acord amb les instruccions de la Junta Electoral 
Central, nosaltres hem aplicat tota una sèrie de crite-
ris, i també en la fase prèvia, apliquem una sèrie de 
criteris. I vostè sap tan bé com jo que, si hi ha discre-
pància –criteris que vam comunicar a totes les forces– 
en l’aplicació d’aquests criteris, totes les forces políti-
ques, o qui consideri, tenen la possibilitat de presentar 
els recursos corresponents davant de la Junta Electoral 
Central. I en període electoral també, i se n’han donat 
casos en d’altres territoris.

Nosaltres en aquesta campanya no hem tingut ni un 
sol recurs, ni un sol posicionament en contra de la for-
ma en què ho hem aplicat. Per tant, em sap greu que 
vostè ara en aquests moments em comenti això. En el 
seu moment, tenia la possibilitat d’haver presentat el re-
curs i, en tot cas, hauria estat la Junta Electoral Cen-
tral la que hauria pres la decisió oportuna.

Nosaltres li asseguro que ho vàrem fer conforme tre-
balla aquella casa sempre, és a dir, amb el màxim ri-
gor i sempre respectant el pluralisme, hi insisteixo, re-
conegut pels ciutadans de Catalunya amb aquest 53,5 
per cent d’audiència dels nostres informatius.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la situació i el calendari de la 
negociació del conveni (tram. 322-00186/10)

Passem ara a la següent pregunta, que de fet és un bloc 
de preguntes, que són la 12, la 13 i la 14. Totes elles 
fan referència al conveni col·lectiu i van adreçades 
també al president del consell de govern de la corpo-
ració. En primer lloc, en representació del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la for-
mula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Bé, la pregunta fa referència 
a la situació i al calendari de negociació. Ens agrada-
ria sortir d’aquí, doncs, sabent una mica més on som i 
cap a on anem. 

Portem molts mesos, mesos complicats, de diàleg. 
Ara es fa una proposta de continuar fins al 30 de no-
vembre. A nosaltres ens fa la sensació que fa molts di-
es que no s’avança. I, per tant, no tenim gaire clar si 
aquest objectiu ens ajudarà o no ens ajudarà a arribar 
finalment a un acord, un acord que evidentment nosal-
tres valoraríem com a molt important.

I, per tant, una mica la pregunta és la que ja hi ha-
via al redactat: en quina situació ens trobem ara i una 
mica amb quin calendari estan treballant. Sabem que 

avui tornava a haver-hi reunió; no sabem si finalment 
s’ha portat a terme o no s’ha portat a terme. Una mica, 
doncs, tenir informació de tot plegat.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la negociació de les condicions laborals 
a la corporació (tram. 322-00190/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el 
diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. En la mateixa línia del que s’ha co-
mentat fa un moment, voldríem saber quin és l’estat 
actual de les negociacions sobre les condicions labo-
rals i el conveni a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, així com també l’afectació pressupostà-
ria que comporta aquest allargament de la negociació 
sobre les condicions laborals.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula el 
senyor Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Bé, com tots vostès saben, 
perquè els he anat informant regularment en cadas-
cuna de les comissions, les negociacions amb els re-
presentants dels treballadors, que varen començar al 
febrer del 2013 –és a dir, ja portem un any i diversos 
mesos–, han anat avançant al llarg de tot aquest perío-
de en diferents fases. 

L’última de les fases és la que es va decidir comen-
çar el passat 21 de març, amb un període que ens và-
rem donar les dues parts de dos mesos per intentar 
arribar a un acord global. I durant aquests dos mesos 
hi han hagut tres comissions treballant: d’una banda, 
la comissió d’equiparació; d’altra banda, la comissió 
de qüestions, d’aspectes diferents als retributius sobre 
les condicions laborals, i, per últim, hi havia una co-
missió, que és la que en principi s’ha de reunir avui, 
que és la comissió que està analitzant tots i cadascun 
dels complements, d’allò que tradicionalment s’ha 
anomenat «el núvol», i és una comissió paritària en-
tre representants dels treballadors i direcció, precisa-
ment per revisar, un a un, tots aquests complements i 
assegurar-nos que no n’hi ha cap d’aquests que estigui 
desactualitzat. O complements que vénen de pactes 
fora de conveni d’anys enrere estan revisant-los per 
veure si aquests complements s’adeqüen o no s’ade-
qüen al que considerem que ha de ser, per poder con-
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tinuar pagant-los, per tancar també aquesta imatge 
del núvol que aquí havia planat sistemàticament en 
moltes reunions.

Aquestes tres comissions han estat treballant. Aquesta 
tercera comissió, la que els deia dels complements..., 
el resultat final en principi no depèn necessàriament 
d’un acord, perquè el que vam acordar és que si hi 
havia acord, fantàstic, però si no hi havia acord en 
aquells punts, en aquells casos en què hi hagués desa-
cord buscaríem l’arbitratge d’un tercer i les dues parts 
acceptaríem aquest arbitratge. Per tant, això facilita, i 
molt, la solució d’aquesta comissió. Però, en canvi, en 
les altres dues comissions, la dels aspectes laborals i la 
d’equiparació, en aquestes s’està treballant i s’ha anat 
treballant amb un ritme més lent del que era previsi-
ble. Tant és així que en la fase final, com que vèiem 
que encara que s’anava treballant era difícil poder ar-
ribar a un acord dintre del període fixat el 21 de març, 
vam decidir..., la proposta posava damunt la taula una 
pròrroga d’aquest període.

Bé, nosaltres aquesta pròrroga l’hem aprovat al con-
sell de govern. Ara, en aquests moments, els represen-
tants dels treballadors –i puc explicar-ho, perquè ho 
han fet públic en els seus comunicats– ens han fet la 
proposta que ells el que volen és un conveni col·lectiu 
amb les mateixes condicions econòmiques, salarials i 
de treball que tenien els convenis que van finalitzar la 
seva vigència el passat gener; a més, un conveni col-
lectiu provisional d’aquí al 31 de desembre, que a més 
a més tingués una ultraactivitat per a tot el 2015.

Aquesta és la proposta que tenim en aquests moments, 
i el consell de govern l’està valorant, i quan tingui una 
decisió presa sobre el tema la comunicarem als repre-
sentants dels treballadors, probablement la setmana 
vinent. I aquesta és la situació en què estem, en aquest 
punt.

Pel que fa a l’afectació econòmica, en el cas que no 
s’arribi a un acord en l’àmbit salarial, és la que he ex-
plicat en moltes ocasions, i aquí ja ens va passar el 
2013 i tornem a trobar-nos-hi el 2014. Si teníem pre-
vist per la via del capítol I ajustar un total de 7,5 mi-
lions, és evident que si no arribem a un acord només 
podran passar dues coses: o acabem amb dèficit, co-
sa que per llei ho tenim prohibit, o adoptem mesures, 
més mesures d’ajust en partides sobre les quals ja hem 
estat actuant i que nosaltres..., bé, és una situació que 
realment no ens agrada gens, perquè considerem que són 
partides que han estat molt ajustades ja i que ens preo-
cupa que continuant afectant-les pugui incidir negati-
vament en l’oferta que nosaltres estem fent.

Però bé, en aquests moments la situació és la que hi 
ha. No hi ha res tancat, i esperem a veure com evolu-
ciona en aquest punt la negociació i a veure si som ca-
paços, tots junts, d’arribar a un acord global que ens 
permeti tancar després un acord pluriennal, que és 
aques ta la nostra proposta –de fet, n’hem fet diver-
ses al llarg d’aquesta negociació per part nostra–, un 
acord pluriennal de quatre anys que ens permeti fina-
litzar aquest període d’ajustos, que en d’altres partides 
ja s’han aplicat tots, i ens permeti garantir la viabilitat 
i l’estabilitat d’aquesta casa per als propers anys, més 

enllà d’aquesta nova situació sobrevinguda que apun-
tava la senyora Parlon, de veure com ha evolucionat 
també la qüestió de l’IVA. Però aquesta és una altra 
qüestió que és sobrevinguda i, per tant, ja ho veurem. 
Pel que fa a la negociació, estem en aquest punt ara.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per reformular la pregunta, té 
la paraula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Gràcies per la informació. Nosal-
tres tenim la sensació que estem en un atzucac de di-
fícil sortida, que portem molts mesos en la mateixa si-
tuació, que es fa difícil que en aquesta línia es pugui 
arribar a un acord. I, per tant, evidentment, no hem 
estat dintre la negociació, però també saben que des 
d’Esquerra hi hem intentat estar molt a prop, conèixer 
els detalls de tot el que anava passant.

I ens atrevim des d’aquí a fer una proposta que no te-
nen per què recollir ni una part ni l’altra, però tenim la 
sensació que seguint en la mateixa línia només anem 
avançant en el temps i que es fa difícil que puguem 
arribar a un conveni, que és el que tots plegats desit-
jaríem. Per tant, des d’aquí els diríem, d’una banda, 
a la direcció que intenti donar les màximes garanties 
d’aquest compromís, que durant aquest any es man-
tenen totes les condicions; de l’altra, els diria que es 
donin un temps de descans, ni que sigui breu, i que, 
per tant, aquestes negociacions que porten tants mesos 
puguin tenir un tall per no continuar exactament amb 
les mateixes dinàmiques. I a partir d’aquí que bus-
quin, doncs, un replanteig general, que busquin si hi 
ha la possibilitat que hi hagi un arbitratge des de fora, 
que hi hagi... En tot cas, ens sembla que si no hi ha un 
canvi en el plantejament que portem aquests mesos, 
difícilment sortirem d’aquesta posició tan enrocada i 
que només anem fent avançar a base de pròrrogues. 
Entenem que nosaltres no som ningú per dir-ho, però 
també ho hem anat seguint molt de prop, i ens sembla 
que arribar a un bon final amb la dinàmica que hem 
anat prenent pot ser complicat. 

En tot cas, des d’aquí ens sembla que aquesta podria 
ser una manera: donar les màximes garanties d’aquest 
compromís que ja existeix que les condicions no can-
viaran; buscar des de fora, doncs, un arbitratge, que ja 
hi és en una part d’aquesta negociació, però que ens 
sembla que podria ser interessant que també hi fos a 
l’altra, i d’aquesta manera buscar la solució més positi-
va, que és un acord per a tots que ens garanteixi el fu-
tur, que reordeni les parts que ens quedin per reorde-
nar i que ens doni totes les garanties que continuarem 
tenint la millor televisió.

El president

Gràcies, diputat. Per reformular la pregunta, en repre-
sentació de Convergència i Unió, té la paraula el dipu-
tat Albert Batalla.
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Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Nosaltres voldríem insistir en allò 
que hem dit des de ja fa força mesos en aquesta co-
missió, i també de forma més personal tant als mem-
bres de la corporació com als representants dels sindi-
cats: cal negociar, cal si és possible arribar als mà xims 
acords, perquè no fer res ens posa en un greu perill. 
I, per tant, calen vies de negociació, que jo crec que 
s’han explorat, com bé s’explicava, però cal concretar. 

Amagar el cap sota l’ala, posar com un estruç el cap 
dins de la sorra, esperant que passi quelcom, l’únic 
que fa és empitjorar una situació que, a més a més, ve 
agreujada o pot venir agreujada per decisions que es 
prenen fora del nostre país, com molt bé s’ha explicat 
fa un moment en la qüestió de l’IVA.

Per tant, crec que en aquests moments, per dir-ho així, 
l’ambient o l’espai de negociació és un espai on s’ha 
sabut trobar precisament aquesta línia de diàleg. La 
petició que modestament fem des del Parlament de 
Catalunya, o com a mínim des del nostre grup par-
lamentari, és que qui dialoga –que en definitiva són 
representants de la corporació i, evidentment, també 
representants dels treballadors–..., siguem el màxim 
de conscients possible que no arribar a acords, no fer 
res ens posa en una tessitura molt i molt difícil des 
del punt de vista de la garantia i la sostenibilitat dels 
serveis i els mitjans de comunicació públics en el nos-
tre país.

Per tant, aquesta seria la nostra petició, que s’ha pro-
duït també des de fa força mesos: diàleg, negociació, 
negociació, negociació i, si és possible, concrecions i 
acords.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

És evident que la voluntat de treball de les dues parts 
durant tots aquests mesos s’ha demostrat. Portem se-
tanta-sis reunions des de l’inici de les negociacions; 
per tant, voluntat i capacitat de treball per part de les 
dues parts, hi insisteixo, s’han produït.

Pel que fa al punt en què ens trobem ara –els ho in-
dicava abans–, en aquests moments, després de les 
propostes que han anat plantejant-se per part de la 
direcció que vostès coneixen, perquè n’estan infor-
mats –jo els n’he informat aquí–, i per part de les 
propostes que per part dels treballadors s’han anat 
plantejant, i que en aquests moments es concreten en 
aquesta petició de conveni provisional fins al 31 de 
desembre i amb ultraactivitat per al 2015, arribats a 
aquest punt, doncs, estem en aquesta situació que, 
com deia abans, estem avaluant i que en qualsevol 
cas la setmana propera, probablement, si ho tenim 
tancat, els donaríem resposta als representants dels 
treballadors.

Però nosaltres havíem plantejat tot aquest procés 
o l’enteníem, tot aquest procés, com un procés que 
contribuïa, juntament amb tota la resta de mesures 
que hem hagut d’adoptar durant aquests anys des del 
2010 cap aquí, d’ajustos en tota una sèrie de partides 
per adequar aquests 160 milions menys que tenim..., 
doncs, nosaltres enteníem que aquest procés de nego-
ciació també ens havia de conduir amb un esforç que 
ens havia d’afectar a tots els que treballem en aquella 
casa i que havia de contribuir a això, a tancar aquest 
acord pluriennal que deia abans i a tancar un període 
d’ajustos que va començar el 2010-2011 i que prete-
níem o teníem l’expectativa o la voluntat de tancar-lo 
amb aquest acord.

Bé, la situació és la que hi ha. I, en tot cas, nosaltres la 
setmana que ve intentarem veure si és possible fer un 
pas més en el tema aquest. Però, hi insisteixo, setan-
ta-vuit reunions, i estem en aquest punt que els acabo 
d’indicar ara.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta

al director de Televisió de Catalunya 
sobre el tractament informatiu dels atacs 
al Partit Popular de Catalunya durant la 
campanya electoral (tram. 323-00075/10)

Passem a la pregunta número 15, una pregunta adre-
çada al director de Televisió de Catalunya, el senyor 
Eugeni Sallent, que formula, en representació del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el 
diputat Pere Calbó. Té la paraula.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Jo abans d’iniciar el meu 
torn, per una qüestió d’ordre, em volia adreçar al se-
nyor Batalla i dir-li que si vol interpel·lar els diputats 
del Partit Popular almenys tingui la valentia de fer-ho 
quan tenim la possibilitat de contestar-li. Perquè fer-
ho –i vostè ho sabia– quan no tenim cap torn de rèpli-
ca, ni de contestar ni de desmentir les seves paraules, 
si més no, és lleig. Per tant, jo el que li diria és que lli-
çons morals de Convergència, ni una.

Ara procediré, si us plau, senyor president, a la pre-
gunta que voldríem formular. I ens adrecem al presi-
dent de la corporació o al director de la Televisió de 
Catalunya per preguntar-li quin ha estat el tractament 
informatiu als atacs al Partit Popular català durant la 
campanya electoral al Parlament Europeu.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula el senyor 
Eugeni Sallent.
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El director de Televisió de Catalunya, SA 
(Eugeni Sallent i Garriga)

Bon dia. Gràcies, president. Jo penso que el tracta-
ment que hem fet ha estat el correcte, ha estat l’adequat. 
Ens hem fet ressò d’aquelles situacions de les quals 
hem tingut constància, i crec que ho hem explicat cor-
rectament.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent. Per repreguntar té la 
paraula el diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Miri, durant aquesta cam-
panya electoral, el Partit Popular ha patit més de vint 
actuacions on se’ns ha agredit, insultat, mofat i coac-
cionat. En definitiva, el que s’ha intentat és evitar i 
condicionar la campanya electoral del Partit Popular 
amb una clara intencionalitat política.

Aquest fet per si sol mereixeria ja la reprovació de tots 
els demòcrates. I els mitjans de comunicació no po-
den ser aliens a aquesta reprovació i condemna de la 
violència. Els mitjans de comunicació, tots, però es-
pecialment els de caràcter públic, tenen una respon-
sabilitat social de primer ordre a l’hora de rebutjar la 
violència, i especialment aquesta violència antidemo-
cràtica.

Podríem analitzar molts aspectes, però tenim molt 
poc temps i ens centrarem en un tractament informa-
tiu: els actes de violència que vam patir el Partit Popu-
lar a Vilanova i la Geltrú, i el tractament que el pro-
grama 2324 hi va donar el passat 21 de maig, conduït 
per l’Agustí Esteve.

Recordem-ho: abans de començar l’acte es llança 
grava als vehicles que estan accedint a aquest acte; a 
l’acabar l’acte s’impedeix la sortida dels assistents i del 
vehicle del ministre Montoro, on és colpejat, i poste-
riorment, minuts molt més tard, també s’encercla i es 
colpeja salvatgement el vehicle d’un assistent a l’acte.

Llavors, ens preguntem quin és el tractament que es va 
fer aquell mateix dia al programa 2324. Tant el con-
ductor del programa –i per això el cito expressament– 
com tots els participants en la tertúlia es centren ex-
clusivament en com poden ser utilitzades les imatges 
del Partit Popular i l’ús polític que se’n pot fer. Això 
era el gran debat després de veure aquestes imatges 
de violència; per tant, criminalitzar la víctima. De fet, 
també es recuperen unes imatges de l’any 88, on es 
veu el vehicle del president Pujol que és apedregat en 
un episodi que tristament, doncs, tots recordem.

Nosaltres creiem que aquest tractament és inadmis-
sible. I què trobem a faltar? Doncs, una condemna cla-
ra de la violència i un rebuig a les persones que uti-
litzen la violència per a les seves reivindicacions. 
I nosaltres entenem que no es pot ni minimitzar –que 
és el que es va fer en aquest tractament informatiu– ni 
mostrar-se comprensiu amb la violència i molt menys 
des d’un mitjà públic.

Miri, hi ha una línia vermella –i amb això acabo– 
molt clara. En un cantó estem els demòcrates, i a l’al-
tre cantó estan els violents. I en això també tenen una 
responsabilitat els mitjans públics, de distingir aques-
ta línia vermella.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Eugeni Sallent. 

El director de Televisió de Catalunya, SA

Bé, la veritat és que, malauradament, d’atacs i agres-
sions a seus de partits polítics..., és una pràctica que 
malauradament hem d’explicar massa vegades, eh? 
També és cert que explicar-les en un procés de cam-
panya, aleshores, també agafa temps per explicar les 
propostes polítiques de cada u.

En el cas a què vostè em fa referència, el dimecres 21 de 
maig, en què, efectivament, a la sortida d’un míting del 
Partit Popular, a Vilanova i la Geltrú, un grup de mani-
festants van bloquejar i es van enfrontar amb escortes, 
amb policies, van bloquejar el cotxe del ministre Mon-
toro, jo el que li puc dir és que d’aquella informació en 
vam parlar a bastament. Per cert, era una informa ció 
que vam considerar que era prou important per treure-
la del còmput dels blocs; vull dir, que en cap cas parlar 
d’això computava, diguem-ne, en temps de còmput. 

I el que li puc dir és que aquell mateix dia en el TN ves-
pre, per cert –i, per tant, en programa de màxima au-
diència, el més vist del dia–, es va fer un sumari exclu-
siu –exclusiu– per parlar del tema, en el qual es va dir: 
«Incidents a la sortida del míting del PP, a Vilanova i la 
Geltrú. Un grup de manifestants ha donat cops al vehi-
cle de Cristóbal Montoro i s’ha enfrontat amb els escor-
tes i la policia.» I això, naturalment, anava acompanyat 
de les imatges que ho il·lustraven. Per tant, a mi em sem-
bla que això descriu d’una manera fidel el que va passar.

Després, aquest tema va anar agafant, segurament, més 
ressonància política i se’n va parlar efectivament en el 
2324, se’n va parlar en el canal 3/24, l’endemà al pro-
grama d’Els matins, i encara va estar viu, diguem-ne, 
pròpiament el tema, des d’un punt de vista de la infor-
mació, en els TN de l’endemà.

Per tant, a mi em sembla que és un tema que es va 
tractar a bastament, on es mostraven unes imatges que 
eren explícites, que parlaven per si soles. I, per tant, jo 
crec que en vam parlar adequadament.

És cert que hem tingut constància que hi han hagut 
altres atacs durant..., a seus o a mítings o a actes que 
s’havien fet. Aquí el tema també és que crec que el 
temps dedicat a parlar d’això s’ha de dedicar més a les 
propostes polítiques, i més en període electoral. I l’al-
tra cosa que és fonamental és tenir els fets documen-
tals que ho acreditin.

El president

Gràcies, senyor Sallent.
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Pregunta 
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la pluralitat a les tertúlies del 
programa .CAT (tram. 322-00189/10)

Passem a la pregunta número 16, una pregunta adre-
çada al president del consell de govern de la corpora-
ció, que, en representació del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, formula la diputada Ma-
risa Xandri, que té la paraula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Senyor Duart, el passat 24 d’abril 
TV3 estrenava un nou programa, el .CAT, que segons 
responsables de la cadena destacaven que l’espai vo-
lia disposar dels majors punts de vista especialitzats i, 
per tant, més enriquidors.

I li he de ser sincera, doncs, que confiàvem que això 
fos així. Però, bé, ha transcorregut més d’un mes que 
s’estrenés aquest programa i en vista de la seva plura-
litat, en les tertúlies especialment, no creu que s’hau-
ria de dir Nodo.cat en lloc de .CAT? 

El president

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. La senyora diputada tindria 
algun inconvenient que aquesta pregunta li la respon-
gués el director de Televisió de Catalunya? (Veus de 
fons.) Gràcies.

El director de Televisió de Catalunya, SA

Gràcies. El programa del .CAT és un programa..., és 
un magazín d’actualitat, lligat a l’actualitat, que consta 
d’un tema principal i on es busca un protagonista prin-
cipal al qual es pugui sotmetre i fer una entrevista, i a 
partir d’aquí es puguin contrastar les diverses opini-
ons i les diverses visions d’aquell tema en funció d’uns 
col·laboradors que van variant en funció de la temàtica 
escollida.

I, per tant, ens sembla que compleix perfectament –ai-
xí també ho està reconeixent l’audiència–, i, per tant, 
estem perfectament satisfets de l’evolució i de la posa-
da en marxa d’aquest programa.

El president

Gràcies, senyor Sallent. Per reformular la pregunta, té 
la paraula la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

De veritat que amb la seva resposta crec que estan trac-
tant els espectadors de «tontos», ens estan tractant de 
«tontos». Vostès, amb la seva resposta, crec que volen 

contribuir al fet que Catalunya es converteixi en una 
Veneçuela o en una Bolívia, no?, països que, per cert, 
ha defensat el senyor Junqueras en sessió parlamentà-
ria. I que vostès segueixen fil per randa convertint la 
televisió i la ràdio públiques catalanes en cadenes més 
pròpies en una dictadura que en un estat democràtic, 
on totes –totes– les opinions han d’estar-hi presents.

Li ho torno a dir: creuen que els catalans som «tontos» 
i que ens deixem enganyar tan fàcilment? Ja li dic jo 
que no. Vostès són els responsables del «plurasticidi» 
a Catalunya i a Europa. Perquè no hi ha cap cadena de 
televisió pública a Europa que apliqui el «plurastici-
di» que vostès apliquen en els mitjans, que ens costen 
més de 230 milions d’euros l’any i que paguem tots 
els catalans –ho repeteixo, tots els catalans–, no només 
aquells que s’hi veuen representats, és a dir, aquells 
que ens volen separar de la resta d’Espanya i d’Europa.

Per cert, li diré que la manca de pluralitat dels tertu-
lians no només ens preocupa al Partit Popular, sinó 
també a alguns independentistes, que veuen ja en la 
manipulació i en aquesta manca d’objectivitat, doncs, 
quelcom que posa en perill la poca credibilitat que ja 
tenen. Per tant, demanem que aquest suposat progra-
ma de debat sigui realment un espai on conflueixin 
veus especialitzades –especialitzades– i representati-
ves de tota la societat.

Cal afegir, a més –i vostè ho ha dit–, l’audiència. Crec 
que l’audiència no els avala. Recordar que el progra-
ma va baixar de 582.000 a 326.000 espectadors en 
la segona edició. Per tant, un motiu més per replan-
tejar-se l’enfocament esbiaixat de les seves tertúlies, 
on el debat és inexistent per falta de discrepància entre 
els tertulians, i les converteixen en monotemàtiques i 
monocolors i fan que els espectadors, doncs, canviïn 
de canal. Aquest és el model d’èxit de TV3, senyor 
Sallent?

El president

Gràcies, senyora Xandri. Per contestar té la paraula el 
senyor Eugeni Sallent.

El director de Televisió de Catalunya, SA

Miri, aquest programa no es planteja en cap cas..., no 
es planteja un funcionament per quotes i, per tant, per 
representació de partits. I es planteja per tractar i de-
batre temes d’actualitat, sigui quin sigui, i es busca 
que hi hagi el màxim d’opinions que es puguin con-
trastar i que es puguin, per tant, fer d’aquesta manera.

Com sempre, com sempre fa Televisió de Catalunya, 
en qualsevol programa de debat, doncs, busca aques-
ta pluralitat d’opinions que garanteixin tots els punts 
de vista. Ahir, precisament, el tema que ens va ocu-
par va ser, justament, tots els enrenous, tot l’enrenou 
i tota la problemàtica que s’ha produït arran de Can 
Vies. I també, diguem-ne, l’entrevista que es va fer 
al ministre Ruiz-Gallardón. Un altre dia, el dia 1 de 
maig, es va parlar de tot el tema de la precarietat la-
boral i de totes les circumstàncies que hi transcorren. 
Vam estrenar el programa amb la presència del presi-
dent Mas. I, per tant, de moment, en les edicions que 
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hem fet, jo crec que hem afrontat temes diversos, que 
hi han participat col·laboradors diversos, defensant po-
sicions diverses. Crec que aquesta és la nostra feina, 
i així ho avala, com deia abans el president Duart..., 
amb relació al reconeixement que fan els espectadors 
de Catalunya, en què més d’un 50 per cent d’ells s’in-
formen o prefereixen i escullen per informar-se TV3.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent. 

Pregunta 
al director de Catalunya Ràdio sobre 
l’audiència del programa El matí de 
Catalunya Ràdio (tram. 323-00076/10)

Passem a la pregunta número 17. És una pregunta que 
fa referència a l’audiència del programa El matí de Ca-
talunya Ràdio; va adreçada al director de Catalunya 
Ràdio, i que, en representació del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, formula la diputada 
Marisa Xandri, que té la paraula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Senyor Riera, el passat 22 d’abril, 
coneixíem les dades de la primera onada de 2014 de 
l’EGM, un treball de camp que s’ha dut a terme des 
del 15 de gener fins al 25 de març. Una vegada més, i 
per cinquè any consecutiu, RAC1 continua sent líder 
d’audiència a Catalunya, i deixa enrere Catalunya Rà-
dio amb una diferència de 230.000 oients. Però el que 
és significatiu és que la gran aposta d’El matí de Ca-
talunya Ràdio, amb Mònica Terribas al capdavant, ha 
perdut prop de 100.000 oients respecte a les darreres 
dades publicades al novembre de 2013. Aleshores el 
programa de Terribas comptava amb 509.000 oients, 
i ara, amb 410.000. Com valora aquesta davallada i 
quins creu que n’han estat els motius.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula el senyor 
Fèlix Riera.

El director de Catalunya Ràdio SRG, SA 
(Fèlix Riera i Prado)

Sí, bon dia a tots i a totes. Bé, l’evolució de les audièn-
cies a què vostè es refereix..., són bastant similars a 
les que vam tindre a la primera onada del 2013. I vull 
recordar que a l’anterior onada, és a dir, l’onada últi-
ma, la del 2013, nosaltres vam treure les millors dades 
de la història de Catalunya Ràdio amb El matí de Ca-
talunya Ràdio, dirigit per la Mònica Terribas. És a dir, 
el programa ha tingut uns resultats que han fet que, en 
aquests moments, nosaltres tinguem un nivell d’esta-
bilitat a nivell d’audiència superior al que havíem tin-
gut en anys anteriors. Això per una banda.

I, per una altra, nosaltres fem una valoració del fet que 
estem intentant fer un projecte que necessita temps, 
com qualsevol projecte radiofònic, que necessita con-

solidar-se sobre dues vessants molt importants: una 
l’ha dit vostè, que és la de l’audiència, i l’altra és la 
d’anar construint un servei públic sòlid, rigorós i que 
faci de l’àmbit de la informació un dels seus pilars des 
del punt de vista de la definició del programa. Nosal-
tres creiem que en aquests moments estem en aques-
ta línia. Crec que la feina que s’està fent és una feina 
molt positiva, i nosaltres pensem que anem pel bon ca-
mí, i és evident que hem de seguir treballant i hem de 
seguir fent tot l’esforç per aconseguir els millors resul-
tats per a Catalunya Ràdio.

El president

Gràcies, senyor Riera. Per repreguntar té la paraula la 
diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Miri, senyor Riera, retrocedirem un any i escaig en 
el temps, quan vostè mateix –i quan al capdavant del 
programa hi havia Manel Fuentes– va dir que Cata-
lunya Ràdio no es podia permetre aquell resultat en 
la franja del matí. Poc després, Fuentes deixava la di-
recció del programa, i tot apuntava que seria Terribas 
la seva successora, un fet que no es va anunciar públi-
cament fins al 31 de juliol i que des del Partit Popular 
vam criticar, en el sentit que en moments de dificultats 
econòmiques, doncs, fer un fitxatge estrella no ho tro-
bàvem oportú, perquè pensem que l’emissora compta-
va i compta amb professionals de primer ordre.

Doncs, bé, no se’ns va escoltar i ha arribat l’hora que 
es reconegui que teníem algun tipus de raó, no? Miri, 
li donaré unes dades que il·lustren molt bé que en cap 
cas Terribas ha aportat més a El matí de Catalunya 
Ràdio que Fuentes. Senzillament, és una comparativa 
de les dades de les darreres onades de l’EGM de 2012 
i 2013, publicades al novembre, i les primeres de 2013 i 
les d’ara.

Abril de 2013, 414.000 seguidors; abril 2014, 410.000; 
novembre de 2013, 503.000 oients; novembre de 2014, 
509.000 oients. Conclusió: amb Manel Fuentes es van 
perdre 89.000 oients, mentre que amb Mònica Terri-
bas se n’han perdut 99.000.

És evident que els seguidors de Catalunya Ràdio no 
ho fan per qui hi ha actualment al capdavant. Creu 
ara, senyor Riera, que Catalunya Ràdio sí que es pot 
permetre aquests resultats en la franja del matí?

El president

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula el senyor 
Fèlix Riera.

El director de Catalunya Ràdio SRG, SA

Sí, i he començat dient, en la meva anterior exposi-
ció, que nosaltres hem de seguir millorant, i crec que 
hi han símptomes que indiquen que anem en la bona 
direcció. Per exemple, ahir, Catalunya Ràdio va rebre 
–i crec que és una cosa que podem celebrar tots els 
que avui estem aquí– el premi al millor programa de 
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Ràdio Associació de Catalunya per la cobertura que 
vam fer en l’Onze de Setembre tota la ràdio nacional de 
Catalunya. Creiem nosaltres que això és una clara 
demostració de la capacitat que la Mònica Terribas i 
el Kilian Sebrià i tot l’equip d’Informatius i de progra-
mes de la casa han aconseguit per a Catalunya Ràdio. 
És un premi que feia molts anys que Catalunya Rà-
dio no rebia, i és un reconeixement molt sòlid de la 
feina que estem fent.

Crec que aquest és un camí que no podem nosaltres 
deixar de fer, i crec que Catalunya Ràdio el que neces-
sita és consolidar línies de prestigi, és a dir, de quali-
tat i de quantitat. I en aquesta direcció nosaltres estem 
treballant.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Riera.

Pregunta 
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre l’evolució del procés de confluència 
dels serveis informatius (tram. 322-00193/10)

Passem a la pregunta número 18, adreçada al presi-
dent del consell de govern de la corporació, i que en 
representació del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, formula el diputat Albert Batalla, que té la pa-
raula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, molt amable. Destinaré els meus deu primers 
segons a respondre aquesta qüestió d’ordre. No res-
pondré al diputat del Partit Popular perquè després di-
ria que no té rèplica possible. Simplement estic dispo-
sat en qualsevol moment a debatre sobre Televisió de 
Catalunya, sobre Catalunya Ràdio i sobre la posició 
política que té el Govern de l’Estat respecte a aquests 
mitjans amb qui faci falta i allà on faci falta.

Dit això, volia preguntar al president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre l’evolució del procés de confluència dels 
serveis informatius, que en alguna ocasió ja ens ha ex-
plicat en aquesta comissió. I, per tant, voldríem saber 
quin és l’estat en aquests moments.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Brauli Duart.

El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Gràcies, senyor president. És evident que els darrers 
anys tot el sector audiovisual està molt diversificat i en 
una constant i no sempre fàcil adaptació a un entorn 
canviant, no? Nosaltres, la corporació, hem intentat 

treballar, com deia abans, des de fa ja diversos anys en 
la línia de buscar el millor model, i un d’aquests és..., 
una de les accions que hem adoptat és la de constituir 
una empresa única de mitjans amb l’objectiu d’opti-
mitzar al màxim tots els serveis i totes les capacitats i 
recursos que té aquesta corporació. 

Pel que fa als serveis informatius, estem treballant, ja 
des de fa uns mesos, per estructurar-los d’una manera 
més eficient per traure el màxim rendiment d’aquesta 
confluència que comentàvem, tot dotant-se d’una es-
tratègia de grup de comunicació amb una nova orga-
nització per continguts i amb una estructura central 
de redaccions que mantingui els equips propis de ca-
da mitjà –això és molt important–, però amb un nivell 
màxim d’interacció, que ara no es dóna, de cooperació 
i de mobilitat, tot aprofitant els avantatges que té ca-
dascun dels mitjans per donar la informació de la mi-
llor manera possible.

Aquest model ha d’assumir o està assumint, com a ob-
jectius bàsics, compartir la informació, l’elaboració 
conjunta de temes –i anem cap aquí, estem treballant 
en aquesta direcció–, l’emissió coordinada i l’aprofita-
ment millor dels recursos de la cobertura dels esdeve-
niments imprevistos o dels grans esdeveniments, que 
en alguns casos ja hem començat a treballar en aques-
ta línia. En resum, l’objectiu essencial d’aquest procés 
no és altre que trobar la millor manera de compartir 
informació i compartir recursos, això sí, tot mantenint 
i, en el que sigui possible, millorant la qualitat dels 
nostres informatius.

Com a accions concretes, hem començat a treballar en 
la presència a l’estranger. Hem començat per  París, 
amb la figura del corresponsal a París, que des de març 
–em sembla que és– treballa per als dos mitjans, per a 
les dos àrees informatives, tant la de TV3 com la de Ca-
talunya Ràdio. I estem analitzant amb els responsables 
dels informatius dels dos mitjans les diferents passes 
que hauran de passar..., que haurem d’anar en aques-
ta direcció. Primer, en l’àmbit internacional, i després 
haurem de veure les delegacions, de quina manera po-
dem incrementar al màxim la interrelació, la coordina-
ció i la comunicació entre les actuals delegacions, que 
en aquests moments estan separades per mitjans. I tam-
bé, de forma paral·lela, intentant que les dues redacci-
ons d’informatius dels dos mitjans estableixin uns vin-
cles, unes línies d’informació conjunta i de col·laboració 
que ens permetin a tots junts optimitzar els nostres re-
cursos i, sobretot, millorar el servei i millorar la qua-
litat de la informació que en aquests moments donem.

El president

Moltes gràcies, senyor Duart.

Pregunta 
al director de Televisió de Catalunya sobre 
les iniciatives impulsades per a afavorir la 
indústria audiovisual (tram. 323-00077/10)

Passem a la pregunta número 19, que fa referència al 
servei públic envers la indústria audiovisual, que va 
adreçada al director de Televisió de Catalunya, i que 
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formula, en representació del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Bon dia, senyor Sallent. En primer 
lloc, voldríem aprofitar aquesta pregunta per lamentar 
i condemnar la crema de la unitat mòbil de TV3 per 
part dels vàndals que van aprofitar, en aquest cas, les 
protestes de Can Vies per exercir la violència gratuïta, 
i fer arribar també, en aquest cas, doncs, el nostre su-
port als dos professionals que en aquells moments es 
trobaven dins de la unitat mòbil.

La meva pregunta a respondre en comissió és sobre 
les iniciatives impulsades per afavorir la indústria au-
diovisual. S’ha dit moltes vegades: TV3 és un motor 
de la indústria audiovisual del nostre país. I, per tant, 
voldríem saber quines iniciatives TV3 planteja en 
aquests moments per a aquesta funció tan important.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula el senyor 
Eugeni Sallent.

El director de Televisió de Catalunya, SA

Moltes gràcies. Som molt conscients –jo crec que ho 
hem repetit moltes vegades– que una de les missions 
que tenen la corporació i Televisió de Catalunya és la 
de ser realment uns motors i unes impulsores a la in-
dústria audiovisual del país. Això així ho va fixar el 
Parlament en el seu moment, i crec que durant aquests 
trenta anys s’ha tingut sempre present i s’ha anat fent.

I en aquests moments és un tema que lògicament ens 
preocupa. És evident –abans es comentava– que del 
2010 a avui tenim 160 milions d’euros menys, i això, 
lògicament, ha provocat ajustos, alguns importants, de 
caire intern, i d’altres també molt importants, de caire 
extern, i que lògicament afecten el sector i, per tant, 
la indústria se’n ressent. Això és inqüestionable. Pe-
rò nosaltres som molt conscients d’aquesta funció i del 
nos tre objectiu.

Per donar o per il·lustrar una mica la mida de tot ple-
gat, dir que el 2014 el 30 per cent del pressupost està 
destinat al sector, eh? I estem parlant, per tant, de 90 
milions d’euros, aproximadament. I això agafa aspec-
tes que tenen a veure amb la producció, amb la com-
pra de drets, amb l’adquisició de producció aliena o 
amb la xarxa, perquè tot és sector, eh? És cert, però, 
que moltes vegades això va directament vinculat a 
l’àmbit estrictament de producció de continguts. 

En aquest sentit, hi ha dues línies, bàsicament, que és 
la que, d’alguna manera, TV3 fa en producció associ-
ada amb el sector, que vol dir que encarrega directa-
ment produccions, i l’altra és tota la línia que esdevé 
del model de coproduccions, que, d’altra banda, està 
regulat. Enguany, amb aquestes dues partides estarem 
entre 30 i 35 milions d’euros.

I, en aquest sentit, el que voldria dir és que en el 
consell de govern de la corporació del mes de març 

s’han aprovat 35 projectes de coproducció, que re-
presenten una inversió de 2.825.000 euros. Això és 
fruit de les pri meres comissions de l’any, que n’hi ha 
d’haver més aquest any, que estem treballant per po-
der fer arribar aquests ajuts al sector perquè es pu-
guin desenvolupar projectes.

D’altra banda, amb un compromís que també vam ad-
quirir a finals d’any, al desembre del 2013 vam tenir 
una sessió amb el sector, amb cent quaranta persones, 
en representació de més d’un centenar d’empreses, per 
donar els criteris i les orientacions de la programació, 
per tal d’ajustar més les necessitats que nosaltres te-
nim amb les ofertes que ells ens fan i per tal de treba-
llar més plegats i més coordinats.

El president

Gràcies, senyor Sallent.

Pregunta 
al director de Catalunya Ràdio 
sobre les iniciatives impulsades per a 
desenvolupar aplicacions tecnològiques 
per a facilitar l’accés als continguts 
d’àudio (tram. 323-00078/10)

Passem a la pregunta número 20, que és una pregun-
ta adreçada al director de Catalunya Ràdio, i que for-
mula, en representació del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, el diputat Albert Batalla, que té la 
paraula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Bon dia, senyor Riera. La pregunta 
és reincident. De fet, ja l’hem fet en alguna altra co-
missió de control, respecte a tota la voluntat per part 
de Catalunya Ràdio a desenvolupar aplicacions tecno-
lògiques. Ho hem explicat en diverses ocasions: cada 
vegada més l’aproximació de la gent als mitjans de co-
municació, i d’una forma més concreta a la ràdio, no 
només ve a través de la freqüència modulada, sinó que 
ve a través de molts altres punts de connexió, ja sigui 
mòbil, tablets, ordinadors, etcètera. I, per tant, Cata-
lunya Ràdio ja fa temps que hi està treballant d’una 
forma intensa.

En aquest nou escenari, voldríem saber si hi ha nove-
tats i quina és l’orientació que tenen per als propers 
mesos.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula el senyor 
Fèlix Riera.

El director de Catalunya Ràdio SRG, SA

Sí, gràcies. Nosaltres ja hem anat dient, com vos-
tè molt bé ha indicat, altres vegades que ha fet vostè 
aquesta pregunta, que un dels aspectes a què nosal-
tres ens veiem obligats cada vegada més és a enten-
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dre que el servei públic està associat també a l’accés 
dels ciutadans a la informació o als programes que 
nosaltres fem. És a dir, no tindria gaire sentit seguir 
treballant solament i organitzadament pel que és el 
broadcasting tradicional, sense entendre que hem 
d’ajudar els nostres ciutadans i els oients de Catalunya 
Ràdio perquè els arribi per diferents canals la nostra 
oferta radiofònica.

En aquesta línia, nosaltres el que hem identificat és 
que en aquests moments hi ha quasi un 10 per cent 
de la nostra audiència que utilitza alternativament, di-
guéssim, aquestes noves plataformes per escoltar la 
nostra ràdio, ja sigui a través de la IP o ja sigui a través 
de les aplicacions que Catalunya Ràdio, amb les se-
ves diferents ofertes radiofòniques, té en aquests mo-
ments, que un es pot descarregar tant en format iOS 
com en format Android, no?

En aquesta direcció, nosaltres hem entès també que 
havíem de tindre una oferta de continguts específics 
per a cada un d’aquests canals que ens ajudés, digués-
sim, a vincular-los més estretament des del punt de 
vista de les audiències. Això ho hem fet –i ja ho hem 
explicat– amb l’arxiu sonor de Catalunya Ràdio. Ho 
estem fent, per exemple, amb tots els espais d’esports, 
amb una forta implicació de les xarxes socials en el 
que és la cobertura de moto GP, de Fórmula 1 i, prò-
ximament, el Mundial de futbol del Brasil. Ho estem 
fent amb aplicacions..., que en les properes setmanes 
nosaltres presentarem una nova aplicació exclusiva 

de Catalunya Ràdio, en col·laboració i en coproducció 
amb l’Ajuntament de Barcelona, que ja tindrem oca-
sió en el seu moment d’explicar –no vull avançar-ho 
més. O, per exemple, l’aplicació que aquí hem plante-
jat més d’un cop, i que està tenint un gran èxit des del 
punt de vista del Reial Club Esportiu Espanyol, que 
és l’aplicació de l’Espanyol, que hi ha en aquests mo-
ments quasi un 6 per cent de la massa social de l’Es-
panyol que utilitza en algun moment aquesta aplicació 
per informar-se de l’actualitat esportiva de l’Espanyol.

Això, lligat al desplegament que ara hem començat a 
fer amb Instagram, que hem començat ara amb alguns 
programes, i amb tot el que estem fent amb Twitter, 
Facebook i YouTube, que jo crec que en aquests mo-
ments podem dir que Catalunya Ràdio ha fet un salt 
des del punt de vista de l’accés dels seus ciutadans als 
seus continguts.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera.

Atès que hem substanciat la darrera pregunta, donem 
per acabada aquí la comissió, agraint l’esforç dels di-
putats i dels compareixents.

Moltes gràcies i fins a la propera.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i nou 
minuts.
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PUNT 1 | ORDENACIÓ DE LES 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ORAL 
ALS ÒRGANS DE LA CCMA


I. Situació financera dels mitjans de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


1. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situació finan-
cera dels mitjans de la Corporació. Núria Parlon Gil, 
GP SOC (tram. 322-00180/10)


2. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la previsió d’in-
gressos publicitaris. Núria Parlon Gil, GP SOC (tram. 
322-00181/10)


II. Redistribució de l’espai radioelèctric


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


3. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situació del se-
gon múltiplex de Televisió de Catalunya. Núria Parlon 
Gil, GP SOC (tram. 322-00182/10)


4. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les actuacions pre-
vistes per a impedir que el Govern de l’Estat supri-
meixi canals de Televisió de Catalunya. Sergi Sabrià i 
Benito, GP ERC (tram. 322-00184/10)


5. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el procés de re-
distribució de l’espai radioelèctric. Albert Batalla i 
Siscart, GP CiU (tram. 322-00194/10)


6. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els efectes de la 
distribució de l’espai radioelèctric prevista pel Govern 
de l’Estat sobre els canals de televisió de la Corporació. 
Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 322-00195/10)


III. Cobertura informativa de la campanya 
electoral al Parlament Europeu


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


7. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la cobertura in-
formativa de la campanya electoral i les eleccions al 


Parlament Europeu. Carlos Carrizosa Torres, GP C’s 
(tram. 322-00183/10)


IV. Estratègia empresarial de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


8. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’estratègia amb 
relació al Departament de Publicitat de TV3. Sergi 
Sabrià i Benito, GP ERC (tram. 322-00185/10)


9. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el servei de ges-
tió dels espais publicitaris de Televisió de Catalunya. 
Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 322-00192/10)


10. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’estratègia empre-
sarial de la Corporació els dos darrers anys. Marta 
Ribas Frías, GP ICV-EUiA (tram. 322-00187/10)


11. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’estratègia em-
presarial de la Corporació per al futur. Marta Ribas 
Frías, GP ICV-EUiA (tram. 322-00188/10)


V. Conveni col·lectiu


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


12. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situació i el ca-
lendari de la negociació del conveni. Sergi Sabrià i 
Benito, GP ERC (tram. 322-00186/10)


13. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la negociació de 
les condicions laborals a la Corporació. Albert Batalla 
i Siscart, GP CiU (tram. 322-00190/10)


14. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’afectació pressu-
postària de la negociació de les condicions laborals a 
la Corporació. Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 
322-00191/10)


VI. Programació


Preguntes al director de Televisió de Catalunya


15. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el tractament 
informatiu dels atacs al Partit Popular de Catalunya 
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durant la campanya electoral. Santi Rodríguez i Serra, 
GP PPC (tram. 323-00075/10)


VII. Pluralisme


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


16. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la pluralitat a les 
tertúlies del programa .Cat. Santi Rodríguez i Serra, 
GP PPC (tram. 322-00189/10)


VIII. Audiència del programa El matí dE Catalu-
nya Ràdio


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


17. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’audiència del pro-
grama El matí de Catalunya Ràdio. Santi Rodríguez i 
Serra, GP PPC (tram. 323-00076/10)


IX. procés de confluència dels Serveis infor-
matius


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA 


18. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-


pondre oralment en comissió sobre l’evolució del pro-
cés de confluència dels serveis informatius. Albert 
Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 322-00193/10)


X. Missió de servei públic envers la indústria 
audiovisual


Preguntes al director de Televisió de Catalunya


19. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les iniciatives 
impulsades per a afavorir la indústria audiovisual. Al-
bert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 323-00077/10)


XI. Noves aplicacions tecnològiques de Cata-
lunya Ràdio


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


20. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les iniciatives impul-
sades per a desenvolupar aplicacions tecnològiques 
per a facilitar l’accés als continguts d’àudio. Albert 
Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 323-00078/10)
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ DE LES 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ORAL 
ALS ÒRGANS DE LA CCMA


I. SITUACIÓ FINANCERA DELS MITJANS 
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació financera dels mitjans de 
la Corporació
Tram. 322-00180/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 68778 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 


– Quina és la situació financera dels mitjans de la 
CCMA?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió d’ingressos publicitaris
Tram. 322-00181/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 68779 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 


– Quines són les previsions d’ingressos publicitaris 
per aquest any?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC


II. REDISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI 
RADIOELÈCTRIC


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre oralment en comis
sió so bre la situació del segon múltiplex de 
Televisió de Catalunya
Tram. 322-00182/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 68780 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
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Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 


– Està en perill el segon múltiplex de TV3?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions previstes per a impedir 
que el Govern de l’Estat suprimeixi canals 
de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00184/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 68783 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Què tenen previst fer per impedir la supressió de ca-
nals de TVC per part de l’estat?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de redistribució de l’espai 
radioelèctric
Tram. 322-00194/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68835 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– En quina fase està el procés de redistribució de l’es-
pai radioelèctric de Catalunya?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes de la distribució de l’espai 
radioelèctric prevista pel Govern de l’Estat so
bre els canals de televisió de la Corporació
Tram. 322-00195/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68836 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
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per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina influència podria tenir aquesta nova distribu-
ció prevista pel Govern de l’Estat en l’actual oferta de 
canals de televisió de la CCMA?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


III. COBERTURA INFORMATIVA 
DE LA CAMPANYA ELECTORAL 
AL PARLAMENT EUROPEU


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la cam
panya electoral i les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 322-00183/10


Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 


Parlamentari de Ciutadans


Reg. 68782 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina valoració fa el President del Consell de Go-
vern de la CCMA sobre la cobertura informativa de 
la campanya electoral i de les eleccions al Parlament 
Europeu del passat 25 de maig de 2014?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s


IV. ESTRATÈGIA EMPRESARIAL 
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia amb relació al Departa
ment de Publicitat de TV3
Tram. 322-00185/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 68784 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina estratègia se seguirà actualment respecte el 
Departament de publicitat de TV3?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el servei de gestió dels espais publici
taris de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00192/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68833 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Atesa la decisió del Consell de Govern de retirar el 
concurs públic obert pel servei de gestió dels espais 
publicitaris de TVC, quina és la situació actual d’a-
quest servei i quines són les previsions de futur?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia empresarial de la Corpo
ració els dos darrers anys
Tram. 322-00187/10


Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 


per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 68798 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 


Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 


– Sobre l’estratègia empresarial de la CCMA durant 
els darrers dos anys


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia empresarial de la Corpo
ració per al futur
Tram. 322-00188/10


Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 


per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 68799 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 


– Sobre l’estratègia empresarial de CCMA per al futur


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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V. CONVENI COL·LECTIU


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació i el calendari de la negoci
ació del conveni
Tram. 322-00186/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 68785 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina és la situació actual de la negociació del con-
veni i el seu calendari?


Palau del Parlament, 26 de maig de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació de les condicions labo
rals a la Corporació
Tram. 322-00190/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68831 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina és la situació actual de la negociació del marc 
laboral de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’afectació pressupostària de la nego
ciació de les condicions laborals a la Cor
poració
Tram. 322-00191/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68832 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
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talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina afectació pot comportar l’evolució de la nego-
ciació laboral en la situació pressupostària de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


VI. PROGRAMACIÓ


Preguntes al director de Televisió 
de Catalunya


Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament informatiu dels atacs al Partit 
Popular de Catalunya durant la campanya 
electoral
Tram. 323-00075/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 68829 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quin ha estat el tractament informatiu als atacs al 
Partit Popular Català durant la campanya electoral al 
Parlament europeu?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


VII. PLURALISME


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat a les tertúlies del progra
ma .Cat
Tram. 322-00189/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 68828 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quin és el seu capteniment envers la pluralitat a les 
tertúlies del «puntcat»?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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VIII. AUDIÈNCIA DEL PROGRAMA 
EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’au
diència del programa El matí de Catalunya 
Ràdio
Tram. 323-00076/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 68830 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Catalunya Ràdio 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina opinió li mereixen les darreres dades d’au-
diència del programa de Catalunya Ràdio El matí de 
Catalunya Ràdio?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


IX. PROCÉS DE CONFLUÈNCIA 
DELS SERVEIS INFOR MATIUS


Preguntes al president del Consell 
de Govern de la CCMA 


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució del procés de confluència 
dels serveis informatius
Tram. 322-00193/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68834 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quina és l’evolució del procés de confluència dels 
serveis informatius iniciat per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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X. MISSIÓ DE SERVEI PÚBLIC ENVERS 
LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL


Preguntes al director de Televisió 
de Catalunya


Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió so
bre les iniciatives impulsades per a afavorir 
la indústria audiovisual
Tram. 323-00077/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68837 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
al Director de Televisió de Catalunya la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quines són les actuacions i iniciatives que ha im-
pulsat Televisió de Catalunya en relació amb la seva 
funció de motor de la indústria audiovisual del nostre 
país?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


XI. NOVES APLICACIONS TECNOLÒGIQUES 
DE CATA LUNYA RÀDIO


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res
pondre oralment en comissió sobre les ini
ciatives impulsades per a desenvolupar apli
cacions tecnològiques per a facilitar l’ac cés 
als continguts d’àudio
Tram. 323-00078/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 68838 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.05.2014


A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.


Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 


– Quines són les iniciatives que ha impulsat Catalunya 
Ràdio vinculades al desenvolupament de noves fines-
tres tecnològiques i aplicacions per facilitar l’accés als 
seus continguts d’àudio i quins són les previsions de 
futur en aquest àmbit?


Palau del Parlament, 27 de maig de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU





		Ordre del dia









