
Pregunta
al director de Televisió de Catalunya sobre l’eliminació del pro-
grama El medi ambient (tram. 323-00099/10)  p. 3

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la desaparició del programa El 
medi ambient de TV3 (tram. 322-00216/10)  p. 3

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre el comunicat del Sindicat de 
Periodistes de Catalunya amb relació a la diada (tram. 322-
00217/10)  p. 5

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre els pronunciaments de de-
terminades organitzacions polítiques sobre la programació 
i el pluralisme informatiu amb relació a la diada (tram. 322-
00228/10)  p. 5

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura dels es-
deveniments polítics del setembre del 2014 (tram. 322-
00219/10)  p. 6

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament informatiu previ a 
la diada (tram. 322-00223/10)  p. 6

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament informatiu de la 
diada (tram. 322-00225/10)  p. 6

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la negociació del conveni amb 
els treballadors (tram. 322-00218/10)  p. 10

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre la negociació laboral (tram. 
322-00230/10)  p. 11

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre les audiències del ju liol 
i l’agost del 2014 i la recuperació del lideratge (tram. 322-
00220/10)  p. 13

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre l’estratègia de futur per a les 
delegacions (tram. 322-00221/10)  p. 14

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la unificació i ampliació de cor-
responsalies (tram. 322-00231/10)  p. 14

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la resposta al pla per a la tele-
visió digital terrestre aprovat pel Govern de l’Estat (tram. 322-
00222/10)  p. 16

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals sobre el desplegament de 
mitjans amb motiu del referèndum d’Escòcia (tram. 322-
00224/10)  p. 17

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals sobre el pluralisme polític en el 
tractament informatiu del procés independentista (tram. 322-
00226/10)  p. 18

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals sobre la convocatòria de subven-
cions a prestadors del servei públic de comunicació televisiva 

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Sèrie C - Número 486

 Cinquè període 26 de setembre de 2014

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

Presidència de l’I. Sr. Antoni Balasch i Parisi

Sessió núm. 19

S U M A R I

fm7
Botó dossier



Sèrie C - Núm. 486 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de setembre de 2014

SUMARI 2

durant el procés de liberalització de la banda de freqüències 
(tram. 322-00227/10)  p. 19

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el conflicte relatiu a l’impost so-
bre el valor afegit a la corporació (tram. 322-00229/10)  p. 21

Pregunta
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la creació de la Direcció Co-
mercial i de Màrqueting (tram. 322-00232/10)  p. 21

Pregunta
al director de Catalunya Ràdio sobre els eixos bàsics i els ob-
jectius de la programació de la temporada 2014-2015 (tram. 
323-00100/10)  p. 22

Pregunta

al director de Televisió de Catalunya sobre els eixos bàsics i 

els objectius de la programació de la temporada 2014-2015 

(tram. 323-00101/10)  p. 23

Sol·licitud de compareixença

del president del Consell de Govern de la Corporació Cata-

lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els canvis 

d’interpretació de la normativa de l’impost sobre el valor afe-

git per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 

(tram. 356-00840/10)  p. 24

Sessió informativa i compareixença

acumulades del president del Consell de Govern de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 359-00017/10 i 

357-00734/10)  p. 24

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment 
del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat 
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

El DSPC reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: Mallol Traductors Associats · Imprès al Parlament 
ISSN: 0213-7976 (general), 0213-7992 (sèrie C) · DL: B-3.468-1982 · www.parlament.cat

www.parlament.cat


Sèrie C - Núm. 486 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de setembre de 2014

COMISSIó DE CONTROL DE L’ACTUACIó DE LA CORPORACIó CATALANA DE MITjANS AUDIOVISUALS, SESSIó NÚM. 19  3

SESSIó NÚM. 19

La sessió s’obre a les deu del matí i tres minuts. Presideix 
Antoni Balasch i Parisi, acompanyat de la secretària, Nú-
ria Ventura Brusca. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando 
Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Me-
ritxell Borràs i Solé, M. Mercè jou i Torras i Àngels Ponsa 
i Roca, pel G. P. de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i 
Benito, Teresa Vallverdú Albornà i Alba Vergés i Bosch, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Montser-
rat Capdevila Tatché i Núria Parlon Gil, pel G. P. Socialis-
ta; 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 Alter-
nativa, 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 Rà-
dio SRG, SA, Fèlix Riera i Prado, i el director de Televisió 
de Catalunya, SA, Eugeni Sallent i Garriga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals.

2. Sol·licitud de compareixença del president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè in-
formi sobre els canvis d’interpretació de la normativa de 
l’impost sobre el valor afegit per part de l’Agència Estatal 
de l’Administració Tributària (tram. 356-00840/10). Albert 
Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Núria Parlon Gil, del 
Grup Parlamentari Socialista; Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les perspectives 
de futur de la corporació (tram. 359-00017/10). President 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Sessió informativa.

El president

Bé, bon dia a tothom, comencem la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals d’avui, dia 26 de setembre.

I passaríem, doncs, al punt primer de l’ordre del dia, 
que són les preguntes amb resposta oral als òrgans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Te-
nen les preguntes vostès presentades per escrit, tal com 
hem fet sempre. Hi ha una proposta d’agrupació que es 
va enviar per correu electrònic, que vaig veure que 
la pràctica totalitat dels portaveus hi van donar el seu 
vistiplau. Per tant, si els sembla bé, doncs, començarem 

amb l’agrupació tal com estava prevista, és a dir, agru-
paríem les preguntes 1 i 2, d’una banda; les 3, 4, 5, 6 i 
7, d’una altra; per una altra banda, agruparíem la 8 i la 
9; i també l’11 i la 12 les agruparíem per un altre costat.

Per tant, si no hi ha cap objecció al respecte, doncs, co-
mençaríem a fer les preguntes seguint l’ordre del dia, 
però d’acord amb aquestes agrupacions. Sí? (Pausa.)

Pregunta
al director de Televisió de Catalunya 
sobre l’eliminació del programa El 
medi ambient (tram. 323-00099/10)

Doncs, comencem amb la primera pregunta de l’ordre 
del dia, que és una pregunta que va adreçada al di-
rector de Televisió de Catalunya i que fa referència al 
programa El medi ambient, que com dèiem està agru-
pada amb la pregunta 2, que està adreçada al president 
del consell de govern de la corporació catalana. En tot 
cas, fem la pregunta igualment, i jo no sé si per res-
pondre, doncs, tal com vingui...

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

En el meu cas, si la senyora Parlon no hi té cap incon-
venient, suggeriria que fos el director de televisió qui 
respongués de forma agrupada les dues preguntes.

El president

Sí? (Pausa.) D’acord. Doncs, la primera pregunta 
la formula, en representació del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Doncs, senyor Sallent, volem ex-
plicacions sobre per què s’ha decidit fer desaparèixer 
de la pantalla el programa El medi ambient.

El president

Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la desaparició del programa El medi 
ambient de TV3 (tram. 322-00216/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari del Partit Socialista de Catalunya, té la 
paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Nosaltres també 
preguntem el mateix: quines són les causes que han 
portat a desprogramar el programa Medi ambient de la 
programació de TV3.
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El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el se-
nyor Fèlix Riera. (Pausa.) Perdó: Eugeni Sallent.

El director de Televisió de Catalunya, SA 
(Eugeni Sallent i Garriga)

Bon dia, moltes gràcies. Bé, la decisió obeeix estricta-
ment a criteris de programació; en realitat, diguem-ne, 
amb l’objectiu de buscar fer l’oferta més competitiva.

Es produeixen una sèrie de canvis en la programació 
on ens sembla que l’espai acaba sent redundant, atès 
que decidim posar l’Espai Terra a la franja dels migdi-
es i entre l’Espai Terra i el Telenotícies comarques que-
den àmpliament coberts els objectius que l’espai Medi 
ambient feia.

Hem de recordar que l’espai Medi ambient és un espai 
de tres minuts que anava al final del Telenotícies co
marques, i tota, diguem-ne, la temàtica i els valors que 
d’alguna manera es tracten en aquest espai es seguei-
xen defensant perfectament a l’oferta sobretot de l’Es
pai Terra i també la del Telenotícies comarques, que 
està molt atent a tot allò que té a veure amb el terri-
tori, amb models sostenibles de vida, amb ecologia, 
etcètera.

El president

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Doncs, bé, segons els motius que 
havien adduït en la seva explicació inicial, no pas la 
que acaba de dir ara, eren motius pressupostaris, mo-
tius pressupostaris que no només portaven a fer de-
saparèixer de la graella de TV3 el programa El medi 
ambient, sinó també retallades en la producció d’altres 
programes de producció interna, com ara el Cuines, 
La sonora, Retrats o Karakia.

Estem parlant en tots aquests casos de programes, al 
nostre parer –i jo crec que no només nostre–, clara-
ment de funció de servei públic de TV3, que porten 
anys i panys, a més, molts d’ells; en el cas del progra-
ma El medi ambient, vint-i-dos anys de forma diària. 
I que, doncs, evidentment, ha generat un cert malestar. 
Suposo que n’és coneixedor, que hi ha hagut, doncs, 
des d’Ecologistes en Acció, des del Col·legi d’Ambien-
tòlegs de Catalunya, l’Associació Catalana de Ciències 
Ambientals, etcètera, comunicats, no?, que deien que 
consideraven que era un error fer desaparèixer aquest 
programa, que havia fet una bona feina durant vint-i-
dos anys i que –sense desmerèixer el programa Ter
ra, evidentment–..., diguem-ne, no sobren espais sobre 
medi ambient a la televisió pública de Catalunya –a la 
televisió en general, i, per tant, a la televisió pública 
de Catalunya– per compensar el que no existeix en al-
tres llocs. I eliminar-ne un perquè es mou de graella 
l’altre, en realitat vol dir eliminar minuts d’informació 
respecte al medi ambient a la nostra televisió pública.

Com pot comprendre, des de la nostra formació po-
lítica, que a més, no?, ens definim com a ecologistes, 
lamentem –lamentem– que perdem aquests tipus d’in-
formació a TV3. Part d’aquesta informació es man-
tindrà amb l’Espai Terra, però, evidentment, teníem 
els dos, diguem-ne, abans. I a més, ambdós, espais 
de bona audiència. Perdem l’audiència, l’espai de bo-
na audiència just abans d’informació del vespre, no?, 
de l’Espai Terra, i perdem minuts extres que teníem, 
doncs, d’informació sobre medi ambient sumant els 
dos programes.

Bé, lamentem això, i li demanaríem, doncs, això, que 
ens aclareixi si és o no per motius pressupostaris; real-
ment, quin estalvi pressupostari comporta aquesta eli-
minació, sumat també –acabo, president– amb el que 
li deia, les retallades de producció en altres progra-
mes també de servei públic clar cultural, per exemple, 
o d’oci, com són Cuines, La sonora, Retrats o Karakia.

El president

Gràcies, diputada. Per repreguntar, té la paraula la 
diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, nosaltres ja esperàvem que ens responguessin que 
els continguts d’aquest espai serien tractats a l’Espai 
Terra, que com bé s’ha comentat s’emet abans del Tele
notícies comarques.

De tota manera, a nosaltres ens preocupa, tal com s’ha 
apuntat també per part de la portaveu d’Iniciativa, que 
un programa que realment tampoc no és qüestió de 
manca de finançament, al nostre parer, doncs, perquè 
tenia en aquest cas un sponsor potent, i a més a més 
durant els darrers anys, del 94 al 2012, havia obtin-
gut reconeixements importants, i que incidia sobre un 
aspecte fonamental de la protecció i la sensibilitat del 
medi ambient, i que per tant complia amb els criteris 
de l’interès social, del servei públic, i fins i tot de l’au-
diència, doncs, s’hagi desprogramat d’aquesta manera 
i que s’esgrimeixin criteris de programació, com si per 
programar dos programes vinculats a temes de medi 
ambient hi hagués una saturació quant a la demanda 
de l’audiència.

Nosaltres creiem que, donades les característiques d’a-
quest programa, si bé és cert que podia coincidir en 
alguns aspectes amb l’Espai Terra, doncs, es podri-
en reprogramar i mantenir ambdues programacions, 
ja que d’altres temes o d’altres temàtiques contínua-
ment en parlem als mitjans de comunicació pública, 
que en fem debats continus, que en fem tertúlies con-
tínues. Per tant, no passava res, donat l’èxit del pro-
grama, i atès que des del punt de vista econòmic era 
sostenible..., poder-lo mantenir, perquè hi ha necessi-
tat de parlar d’aquestes temàtiques, principalment en 
els mitjans públics de comunicació.

Tot i així, nosaltres el que creiem que hi ha al darrere 
d’aquesta situació de la desaparició del programa de 
Medi ambient..., té més a veure amb la situació deriva-
da de l’ERO, o els efectes col·laterals de l’ERO, que ha 
deixat, en definitiva, una plantilla desequilibrada i que 
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fa impossible mantenir una cosa que és molt impor-
tant en un mitjà públic, que és la producció pròpia. És 
cert que potser en algunes categories laborals..., que 
podia afectar el programa Medi ambient, on la gent 
era més gran –que era un dels criteris pels quals s’aco-
llia, doncs, a l’ERO molta gent–, han quedat afecta-
des. I creiem que això pot passar en un futur en d’al-
tres programacions pròpies, ja que aquest ERO, doncs, 
s’anirà aplicant en propers anys.

Per tant, nosaltres el que demanaríem és que no sigui 
una excusa el fet que hi ha programes, o hi ha un altre 
programa, que és l’Espai Terra, que ja parla de me-
di ambient, i que, per tant, si aquest era un programa 
que tenia audiència, que feia servei públic en un te-
ma que creiem que és cabdal que es pugui tractar a 
la televisió pública, d’acord amb les peticions a què ja 
ha fet referència la portaveu d’Iniciativa, que s’han fet 
al Change.org i altres espais i plataformes ciutadanes, 
doncs, que es pugui replantejar la decisió i que es pu-
gui recuperar aquest programa, encara que fos en una 
altra franja horària, perquè la credibilitat que l’avala 
bé ho mereix.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el se-
nyor Eugeni Sallent.

El director de Televisió de Catalunya, SA

Gràcies. No, en primer lloc, vull aclarir que els mo-
tius no són pressupostaris. O sigui, nosaltres..., amb 
aquesta decisió no s’ha estalviat ni un sol euro, eh? Se-
guim..., era un producte, diguem-ne, que fèiem amb 
personal propi, amb recursos propis, i, per tant, se-
guim treballant lògicament amb aquests recursos, i 
per tant nosaltres..., l’objectiu no ha estat aquest. Ja he 
explicat abans que l’objectiu ha sigut..., i que responia 
bàsicament a criteris de programació.

També vull aclarir que segurament estem en el mo-
ment on Televisió de Catalunya està produint el per-
centatge de producció pròpia més gran de tota la seva 
història. Per tant, les hores de programació amb recur-
sos propis que fem són moltíssimes, i de tota mena. 
Per tant, en cap cas ens estem plantejant re que vagi en 
detriment de disminuir la producció pròpia.

És veritat que en el fet de deixar de fer aquest progra-
ma o aquest espai per traslladar, diguem-ne, part dels 
objectius a l’Espai Terra, però també per estructurar 
dintre del que és la mateixa redacció d’informatius..., 
d’una àrea que depèn de societat i que tracti directa-
ment el medi ambient, permet també buscar i ense-
nyar i tenir finestres més potents per treballar peces 
que poden anar als informatius de màxima audiència, 
com de fet ja està passant. Per tant, d’aquesta manera 
també estem donant més visibilitat, i en espais de més 
audiència, a tota la temàtica derivada del medi ambi-
ent. Això ja ho estem fent, i de fet aquesta setmana ja 
s’han fet més de dues peces i estan en preparació tres 
més, i, per tant, els recursos que estàvem destinant a 
això..., al final, el que fem és ensenyar-los en finestres 

de més audiència i més variades, i tant podem treba-
llar per al 3/24, com per a les diferents edicions dels 
TN, com per a Els matins, etcètera.

Per tant, l’operació no respon a criteris econòmics, si-
nó de programació, com dic. I creiem..., i una vegada 
analitzats els resultats, encara que faci pocs dies, pe-
rò amb les dues setmanes que portem amb aquest nou 
model, estem convençuts que els resultats són bons, i 
seguim defensant tots els objectius i valors que darre-
re d’un programa com El medi ambient hi ha.

El president

D’acord. Gràcies, senyor Sallent. Passem ara, tal com 
havíem dit, a l’agrupació de les preguntes 3, 4, 5, 6 i 7, 
totes elles amb referència a la diada nacional de l’On-
ze de Setembre.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el comunicat 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya 
amb relació a la diada (tram. 322-00217/10)

I, en primer lloc, per formular la pregunta, en repre-
sentació del Grup Parlamentari del Partit Socialista de 
Catalunya, té la paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí. Nosaltres aquí fem referència al comunicat que va 
emetre en el seu blog el Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya; que, tot i que potser no és una opinió compar-
tida per la redacció de TV3, o no en la seva globalitat, 
ens ha preocupat en aquest cas que durant la cobertura 
que es va fer dels esdeveniments de la diada s’hagi in-
complert de manera clara i manifesta el llibre d’estil 
de la Corporació Catalana de Mitjans. I, per tant, ens 
agradaria que ens facin una valoració al respecte.

El president

Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre els pronunciaments de determinades 
organitzacions polítiques sobre la 
programació i el pluralisme informatiu 
amb relació a la diada (tram. 322-00228/10)

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 a tothom, benvinguts de 
nou a aquesta comissió. Després de la darrera diada 
nacional de l’Onze de Setembre, determinades orga-
nitzacions polítiques es varen pronunciar qüestionant 

https://www.change.org
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la programació i el nivell de pluralitat dels mitjans de 
comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Voldria saber quin és el seu capteni-
ment sobre el contingut dels citats pronunciaments.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la cobertura dels 
esdeveniments polítics del setembre 
del 2014 (tram. 322-00219/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat 
Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí. Al president del consell de govern, sobre la cober-
tura, por parte de los medios de comunicación públi-
cos, de los diferentes acontecimientos políticos que 
han tenido lugar en el mes de septiembre.

El president

Gràcies, diputat. Per formular la pregunta...

Carlos Carrizosa Torres

Perdón, perdón. Quizá precisamos: referéndum de Es-
cocia, debate de política general y diada.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el tractament informatiu 
previ a la diada (tram. 322-00223/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula la diputada 
Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Jo em centrava en les informacions prèvies i durant la 
diada, però especialment prèvies. Si creu, si conside-
ra, que s’ha complert amb les normes del llibre d’estil, 
i com valora les informacions que s’han estat fent des 
dels mitjans de la corporació.

El president

Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el tractament informatiu 
de la diada (tram. 322-00225/10)

Per formular la pregunta, en representació del Grup 
Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el dipu-
tat... (Veus de fons.) Perdó. (Veus de fons.) El Pere Cal-
bó –perdoni, eh?

Pere Calbó i Roca

Gràcies, president. Molt ràpidament. Voldria saber 
l’opinió sobre el tractament informatiu dels actes en-
torn de la diada de l’Onze de Setembre, i especialment 
també el cost, tant de..., una avaluació dels costos pro-
pis, com de la subcontractació que s’hagi pogut fer per 
aquesta cobertura informativa.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. Atès que les preguntes anaven 
adreçades al president del consell de govern, donem la 
paraula al senyor Brauli Duart.

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

Gràcies, senyor president. Bon dia, senyores i senyors 
diputats. Primer, en tot cas, començaré per la qüestió 
puntual que ha indicat la senyora Parlon.

Pel que fa al pronunciament que la secció sindical de 
TV3 del Sindicat de Periodistes de Catalunya ha fet, jo 
entenc que no em correspon a mi opinar sobre el seu 
contingut. En qualsevol cas, entenc que aquesta seria 
una qüestió de debat intern entre els mateixos afiliats 
al sindicat, a la secció sindical de TV3 i al sindicat en 
si. I em consta que –perquè algunes opinions he vist 
publicades també sobre aquesta qüestió– hi ha hagut 
aquest debat i que hi han opinions diverses.

Jo sobre aquesta qüestió crec que qui resumeix qui-
na és la realitat en el sector –no només a TV3, sinó 
al sector– és el mateix senyor Espuny, el senyor Ra-
mon Espuny, que a una entrevista que li varen fer al 
diari ABC el passat 11 de setembre, on ell explicava 
les línies –que anaven en la línia del comunicat aquest 
que vostè indica–..., es pronuncia d’una manera que..., 
jo estic totalment d’acord amb ell, no? Que, davant la 
pregunta de: «¿Cómo vive la redacción todo este pro-
ceso?», la resposta del senyor Espuny és: «Como en 
el conjunto de la sociedad, hay opiniones diversas.» 
I, per tant, jo entenc que aquest comunicat respon a 
l’opinió dels que l’han redactat, però que dintre de la 
redacció de TV3, com vostè apuntava també, efectiva-
ment, i dintre del sector periodístic, hi han opinions 
diverses, i, per tant, entenc que com a president de la 
corporació no em correspon pronunciar-m’hi.

Pel que fa a la cobertura informativa de tots els actes 
i les notícies vinculats tant a la darrera diada nacio-
nal de Catalunya, com als esdeveniments previs i els 
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posteriors, entenem que ha estat l’adequada i entenem 
que ha estat proporcionada a les característiques de 
cadascun d’aquests esdeveniments. La cobertura que 
TV3 i Catalunya Ràdio han fet de tots aquests esdeve-
niments és l’habitual, el que fem en els nostres mitjans 
en aquests tipus de situacions, i hem transmès, i n’es-
tem convençuts, una informació tal com pertoca, tal 
com diuen les normes que regulen el nostre funciona-
ment, no només el llibre d’estil, sinó també la matei-
xa Llei de comunicació audiovisual i el que es deriva 
d’aquí. Hem transmès una informació veraç, objecti-
va, equilibrada i respectuosa amb el pluralisme polí-
tic, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial. 
I jo crec que això és el que els nostres mitjans han es-
tat fent durant tot aquest mes, com fan d’una manera 
constant des de la seva creació, i com així diuen tots 
els òrgans de control d’aquests mitjans.

El president

Gràcies, senyor Brauli Duart. Per repreguntar, té la 
paraula la diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Gràcies. La meva referència a l’article que va publicar 
en el seu blog el sindicat de periodistes simplement 
era per fer notar que allò que alguns a vegades hem 
comentat aquí, amb les preguntes a la sessió de con-
trol, de la necessitat de millorar la pluralitat de TV3, 
doncs..., era, encara que fos per una part dels mem-
bres d’aquest sindicat, una mostra que alguna cosa es-
tà passant que ens ha de cridar l’atenció.

Nosaltres creiem i posarem de manifest ara, amb la 
meva intervenció, que sí que hi ha hagut una vulne-
ració del llibre d’estil. Perquè recordem que en algu-
nes de les informacions que s’han donat per part de la 
cobertura d’aquests programes..., era cridar a omplir 
alguns dels trams de la ve baixa que encara no esta-
ven coberts, i, per tant, això no és només fer una crida 
a la participació, sinó prendre clarament un posicio-
nament determinat, fet que contradiu en aquest cas el 
llibre d’estil.

Nosaltres no fem aquesta pregunta i demanem expli-
cacions d’aquest tema per fer veure que TV3 no és 
plural, perquè si fem referència al fet que hi han altres 
casos..., per exemple, Televisió Espanyola de Catalu-
nya també va fer una cobertura podríem dir sesgada 
d’algun aspecte de la diada. No estem parlant d’ai-
xò. El que sí que estem demanant, en aquest cas, és 
el compliment del llibre d’estil. És a dir, que no es pot 
cridar a una mobilització ciutadana de caràcter po-
lític; que s’ha d’informar, però no es pot cridar a la 
participació, o no es pot cridar, des del mitjà públic de 
comunicació a tot Catalunya, a omplir els trams buits 
de la ve baixa. Per nosaltres, això és un error. I, per 
tant, aquí ja ho lligaríem amb quin és el contingut de 
la programació de TV3 durant els darrers dies i du-
rant les darreres setmanes: només hi ha un tema que 
sembla que interessi els catalans i les catalanes, que té 
a veure amb el procés –a les tertúlies, els debats, els 
programes d’entreteniment.

I, per tant, per nosaltres, en aquest cas s’ha incomplert 
el llibre d’estil perquè s’ha cridat a la participació ciu-
tadana –ho torno a repetir: a omplir trams de la via–, i 
per tant això no respon a l’interès general de la pobla-
ció. És a dir, la gent ha de saber que hi ha una mobi-
lització ciutadana important, que hi va molta gent, que 
representa un sentiment d’una part de la població de 
Catalunya, però des del mitjà públic de comunicació...

El president

Hauríem d’anar acabant, senyora diputada.

Núria Parlon Gil

...–sí, acabo– que paguem entre tots, s’estava cridant 
a omplir trams a la via. Per nosaltres, això és un in-
compliment flagrant del llibre d’estil que volíem posar 
de manifest en aquesta intervenció, i demanàvem, en 
aquest cas, la seva valoració.

El president

Gràcies, diputada. 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. La nostra pregunta anava adreça-
da, precisament, doncs, a la valoració que s’havia fet 
des d’algunes organitzacions polítiques respecte als 
actes de l’Onze de Setembre i la programació que 
s’havia fet des de TV3, en alguns casos qüestionant 
la pluralitat de la televisió i dels mitjans en general 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
De fet, la persona que m’ha..., la diputada que m’ha 
precedit en el càrrec, probablement, doncs, seria part 
d’aquesta pregunta que nosaltres fèiem.

La nostra valoració respecte a la programació de TV3 
durant els dies de la diada és que és evident que un 
mitjà de comunicació, qualsevol mitjà de comunicació, 
però especialment un mitjà de comunicació territo-
rialitzat com és Televisió de Catalunya, o com és Ca-
talunya Ràdio, davant d’un fet històric no només a 
Catalunya, sinó a l’Estat i arreu d’Europa, doncs..., la 
seva programació ha de ser molt completa i ha d’es-
tar molt abocada a informar d’una situació que no s’ha 
viscut mai en absolut en el nostre país, una manifes-
tació amb l’organització que va tenir. A més a més, 
qui feia la crida a la participació, evidentment, eren 
els organitzadors, no pas els mitjans de comunicació, 
que entenc que el que feien, bàsicament, era donar veu 
a qui organitzava en aquest cas, doncs, la via catala-
na o altres tipus de manifestacions que hi van haver 
al nostre país durant la diada. Però específicament pel 
que fa a la ve baixa, jo crec que l’actuació dels mitjans 
públics de Catalunya va estar a l’alçada de l’esdeveni-
ment, de la concurrència i de la dimensió que va tenir 
una mobilització mai vista en el nostre país, mai vista 
a l’Estat espanyol, i mai vista, o en tot cas no vista en 
les darreres dècades, a Europa, no?
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Per tant, quan passa una cosa així en un país, és evi-
dent que els mitjans d’aquell país, i especialment si són 
els mitjans públics, doncs, n’han de fer un ressò molt 
complet i molt diàfan, del que està succeint als carrers 
de la capital del nostre país. Per tant, des del nostre 
punt de vista, creiem que és evident i lògica aquesta 
cobertura, com també ho va ser –de forma proporcio-
nada, per la quantitat de gent que hi va participar– d’al-
tres actes de la diada de l’Onze de Setembre.

A Catalunya cada any hi ha prop d’unes quatre mil ma-
nifestacions, moltes d’elles amb molta més gent que la 
que hi va haver, en aquest cas, doncs, a l’altre acte que 
es va fer per l’Onze de Setembre, en aquest cas a Tarra-
gona, i creiem que la dimensió i la cobertura que es va 
fer per part de la televisió pública, de les ràdios públi-
ques, a l’acte de Tarragona va ser molt superior que a 
moltes d’aquestes manifestacions, d’aquestes quatre mil 
manifestacions que hi ha durant l’any –en aquest cas, 
doncs, pel que fa a l’acte de Tarragona. Ho creiem lò-
gic, també, perquè està dins d’aquest context en el qual, 
doncs, molta gent d’aquest país hi està interessada.

I, per tant, doncs, avalem també aquesta cobertura que 
es va fer...

El president

Hauríem d’acabar, senyor diputat.

Albert Batalla i Siscart

...tant de la ve baixa, com de la ciutat de Tarragona.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per reformular la pregunta, té la pa-
raula el diputat senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidente. Bien, como nos agrupan las pre-
guntas y parece que vamos todos en la misma línea, 
yo quería referirme, en la misma línea de preguntas, a 
las dos que me han precedido.

Son dos visiones de la cobertura que se ha dado a 
la diada. Una, la de Convergència i Unió, que dice: 
«Bueno, claro, cómo no van a dar una buena cobertura 
a un acontecimiento que es un acontecimiento histó-
rico, una manifestación multitudinaria.» Entra dentro 
de la lógica –de la lógica de ustedes. Y en cuanto a la 
cobertura, oiga, ya veremos los costes y...

Aquí lo grave lo ha planteado la diputada del PSC, 
que es lo previo al día de la diada, la continua propa-
ganda –y yo añado: a nuestro parecer, propaganda sec-
taria– para que la manifestación estuviese llena. Ese 
es el problema: no la cobertura en sí, sino todo lo que 
ustedes preparan antes de llegar a la manifestación. 
Y quería referirme a lo que ha dicho la diputada del 
PSC porque aquí se califica con muchísimo cuidado de 
«error» lo que constituye una auténtica corrupción 
de la democracia y que hay que denunciar con verda-

dera contundencia. Ustedes, en todos los programas de 
TV3 y de Catalunya Ràdio, promueven tertulias, do-
cumentales, informativos, producciones de ficción, 
todas con el mismo sesgo nacionalista.

Miren, hoy comparece en el Parlamento, por la tarde, 
el que fuera presidente de la Generalitat de Catalunya 
y de Convergència Democràtica de Catalunya duran-
te muchos años, por temas de seguramente presuntos 
delitos fiscales, y está bajo la sospecha de una corrup-
ción institucionalizada que ha afectado al partido en 
el Gobierno. Este señor que comparece esta tarde..., 
en el año 1990 salió una noticia publicada en El País 
que decía: «El programa ideológico de Convergència 
Democràtica para la próxima década que sirva de ba-
se para las elecciones autonómicas de 1992: la obse-
sión por inculcar el sentimiento nacionalista en la so-
ciedad catalana.» Acabaré. «Hay que introducir gente 
nacionalista en todos los puestos claves de los medios 
de comunicación, hay que incidir en la formación ini-
cial y permanente de los periodistas y de los técnicos 
de comunicación para garantizar una preparación con 
conciencia nacional catalana.»

Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de 
ese régimen corrupto ideado por un señor que compa-
rece esta tarde en el Parlamento de Cataluña, y uste-
des son los continuadores en el aspecto mediático de 
ese régimen, que lo que busca es inculcar un naciona-
lismo identitario en nuestra sociedad y que lo ha he-
cho durante este mes de septiembre de 2014.

Nada más.

El president

Gràcies, diputat. Per repreguntar, en representació del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la diputada 
Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Miri, senyor Duart, és cert que hi 
ha opinions diverses dins la redacció, hi ha opinions 
diverses dins la societat catalana, hi ha opinions diver-
ses dins els grups parlamentaris. Aquesta és la riquesa 
del pluralisme, no?

Però precisament perquè els mitjans de comunicació 
públics puguin fer el seu servei i expressar aquest plu-
ralisme i aquesta riquesa des d’un punt de neutralitat, 
s’han dotat d’eines com és un llibre d’estil. Un llibre 
d’estil que diu: «No convertim» –literalment– «en una 
convocatòria encoberta el seguiment previ d’una ma-
nifestació o altres expressions cíviques.» El tipus d’in-
formacions reiterades sobre la forma d’arribar-hi, so-
bre els trams que quedaven per omplir, entrevistant per 
enèsima vegada els organitzadors de la ve baixa, et-
cètera, realment traspassaven les línies vermelles d’a-
quest llibre d’estil. A la gent que no simpatitzava amb 
la ve baixa, realment entenc –que també són ciutadans 
de Catalunya i també és la seva televisió– que els mo-
lestés. Però és que a gent que sí que simpatitzàvem 
amb la ve baixa i que hi vam ser, li asseguro que també 
va arribar a un punt d’afartar-nos la informació prèvia 
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que es va estar fent des dels mitjans de comunicació 
públics de Catalunya respecte de la ve baixa.

Crec que fan un flac favor –un flac favor– no només 
als nostres mitjans, sinó al mateix procés, si en un 
moment de situació política com l’actual, que es re-
quereix una exquisidesa en el pluralisme, en la im-
parcialitat, en la neutralitat per part dels nostres mit-
jans de comunicació públics, estan fent aquest tipus 
de traspàs de les línies vermelles respecte de les ma-
teixes eines de neutralitat de què s’han dotat els nos-
tres mitjans de comunicació i els professionals d’aquests 
mitjans de comunicació. Tiren pedres a la teulada del 
mateix procés, d’un procés que és majoritari i plural a 
Catalunya, quan no s’estan carregant de raons i de le-
gitimitat de la neutralitat amb què els nostres mitjans 
de comunicació públics han d’estar tractant això.

Senyor Duart, ens pot garantir que de cara al 9 de no-
vembre, de cara a una consulta que volem que sigui 
com la d’Escòcia, a Catalunya els nostres mitjans de 
comunicació públics permetran que hi hagi un debat 
plural d’idees, una exposició de totes les idees, perquè 
la ciutadania pugui anar realment, democràticament, 
amb totes les garanties democràtiques, a votar el 9 de 
novembre, sabent que els seus mitjans han fet la fei-
na? Confiïn, si realment volen que el procés funcioni, 
que la societat és prou forta per fer-ho. No necessitem 
propaganda per part dels mitjans de comunicació, sinó 
informació.

El president

Gràcies, diputada. Per repreguntar, en representació 
del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, president. Jo, per segona vegada, torno a pre-
guntar sobre el cost de tota aquesta cobertura infor-
mativa en aquest sentit.

I la pregunta que nosaltres ens fem és si els mitjans 
públics van informar aquells dies, o van prendre part 
i van perdre l’objectivitat informativa a l’hora d’infor-
mar sobretot d’aquells actes que tenien un clar con-
tingut independentista. Perquè la denúncia del sindicat 
de periodistes ho diu molt clar: una cosa és informar, 
que és la seva obligació, i una altra de molt diferent és 
convertir aquesta informació en una crida a la partici-
pació i a la mobilització. I ho diuen clarament: «Cap 
causa no mereix que llencem a les escombraries la im-
parcialitat i la neutralitat que ens ha de caracteritzar 
com a professionals de la informació davant la socie-
tat a la qual estem obligats com a mitjà públic.»

I no es pot vindre aquí, al Parlament de Catalunya, i 
dir que això és un debat intern. És inadmissible. Per-
què l’excusa de dir: «Escolti, això ho diuen alguns 
grups parlamentaris», ja no es sosté. Això ho estan di-
ent els mateixos professionals, que estan veient aques-
ta manipulació que cal denunciar. I no es pot vindre 
aquí i dir: «Escolti, això és un debat intern, això una 
opinió d’algú.» No, no, no: és el qüestionament dels 
mateixos professionals, que ja n’estan farts, a l’hora de 

veure com s’utilitzen els mitjans públics. Nosaltres sí 
que vam sentir..., jo vaig sentir en directe la retrans-
missió per Catalunya Ràdio de la ve baixa. Jo, al cos-
tat de la informació, que era el menys del temps que 
s’utilitzava, sols sentia proclames independentistes per 
part dels locutors, i a mi, com a ciutadà, això em mo-
lesta profundament, que m’intentin ideologitzar a tra-
vés de la ràdio pública.

Miri, nosaltres creiem que hi ha una certa despropor-
ció, o una gran desproporció, entre aquelles informa-
cions amb un clar contingut independentista, que se 
li donen tots els detalls, tota la cobertura –si agafen 
un símil, és full equipped–, i aquelles altres que no ho 
són, que s’intenten minimitzar, intentant donar la im-
pressió que són quatre persones les que defensen altres 
conviccions. I això vostès com ens ho justifiquen? Ho 
justifiquen dient: «No, escolti, és que això és el sentir 
majoritari de la societat catalana.» I nosaltres li diem: 
vostès no poden confondre que en un moment hi hagi 
una major mobilització amb un sentir majoritari de la 
societat catalana, perquè ni vostè ni jo sabem exacta-
ment quin és el sentir majoritari de la societat catala-
na. I en tot cas, és evident que queden molt equilibrats 
–com a mínim, molt equilibrats– un sentiment i l’al-
tre, i aquest no té reflex en els mitjans públics, que hi 
ha una clara desproporció a favor de totes aquelles in-
formacions en favor de la independència.

I torno a demanar, per tercera vegada, si us plau, des 
de la humilitat, que em digui què ens ha costat a tots 
plegats, tant avaluant els costos propis com les sub-
contractacions, la cobertura de tots aquests actes.

Gràcies, senyor president.

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. En primer lloc, pel que fa al 
comentari que plantejava la senyora Parlon, nosaltres 
entenem que aquesta qüestió no només és un debat in-
tern; en absolut: és un debat que ha d’afectar tota la 
societat.

Però com he plantejat abans, em preguntaven per un 
contingut d’un comunicat, i aprofitant el que el mateix 
president de la secció sindical de TV3 deia en aquesta 
entrevista de l’ABC..., el que deia aquest comunicat, a 
dintre de la mateixa redacció, com diu el senyor Es-
puny, igual que en el conjunt de la societat, doncs, hi 
havien opinions diverses. De fet, jo també he vist pu-
blicats posicionaments d’altres afiliats que no coinci-
dien amb el que deia aquest comunicat. Per tant, da-
vant d’això, jo entenc que no és la meva funció entrar 
a convertir-me en oracle de què és el que està bé o què 
és el que està mal. Nosaltres fem una feina i són d’al-
tres els qui ens valoren aquesta feina.

Pel que fa al cost..., que és cert, disculpi, no li he donat 
la resposta en la primera de les preguntes. Ara tam-
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poc li la donaré perquè no la tinc, en aquests moments 
no tinc els números fets, però no es preocupi, perquè 
exactament igual que ja vàrem fer el 2012 i vàrem fer 
el 2013, que se’ns va demanar aquesta informació, els 
faré arribar aquesta informació de què és el que ens 
costa. Però voldria aprofitar per recordar que els dis-
positius que vàrem muntar tant el 2012 com el 2013, 
els números..., ens va sortir més barata la cobertura 
de les mobilitzacions del 2012 i del 2013 que un dia 
normal d’emissió d’un dia festiu. El cost –recordi que 
l’hi vaig donar l’any passat i l’altre– era inferior. I mi-
ra que en el cas del 2013 la cobertura va ser complexa, 
perquè vam haver de cobrir quatre-cents quilòmetres 
de via. Per tant, farem l’anàlisi i aquest any, també, 
igual que els altres, li donaré el cost.

Jo coincideixo totalment que nosaltres hem de ser molt 
respectuosos amb el pluralisme, com no pot ser d’altra 
manera, i hem de complir el llibre d’estil. I jo crec que 
hem estat molt respectuosos amb el pluralisme i hem 
complert el que diu el llibre d’estil, com ho fem ara i 
com ho hem fet sempre. Jo, sincerament, senyor Car-
rizosa, afirmacions com «propaganda sectaria», «cor-
rupción de la democracia», «continuadores del régimen 
corrupto»... Jo, davant d’aquestes afirmacions, només li 
puc dir que... Miri, ni vostè ni jo: mirem què és el que 
diuen sobre la nostra feina aquells que tenen l’encàrrec 
per part del Parlament d’analitzar quina feina fem, com 
la fem, i si ho fem bé o si ho fem malament. I voldria 
recordar que el Consell de l’Audiovi sual de Catalunya, 
que és la màxima autoritat en matèria d’audiovisual de 
Catalunya –vull subratllar això–, en l’últim informe 
va dir per unanimitat –i subratllo «per unanimitat»– 
que els mitjans de la corporació «han garantit el com-
pliment regular de les missions de servei públic que li 
assigna la Llei de comunicació audiovisual de Catalu-
nya»..., que no és altre més que el de transmetre una 
informació veraç, objectiva, i equilibrada i respectuo-
sa amb el pluralisme polític. I el CAC diu que ho hem 
complert, i ho diuen per unanimitat.

Després, podríem dir: el CAC... (Pausa.) Bé, doncs, per 
mi és la màxima autoritat, per vostès també perquè ho 
han decidit vostès així, però també podem preguntar 
què és el que diuen els catalans. Això..., només tenim 
enquestes, no opinions més o menys subjectives me-
ves o de qui sigui –tenim enquestes. Jo només vull 
remarcar que els informatius de TV3 són els escollits 
pel 54 per cent dels catalans a l’hora d’informar-se a 
través de la televisió. Sap quina és la següent televisió? 
Tele cinco, amb un 8,8; 54 versus 8,8, la segona que el 
segueix, a l’hora de triar. I els informatius de Catalu-
nya Ràdio són líders a Catalunya amb el 32,8 per cent, 
seguits pels informatius de RAC1, que tenen el 32,1 
per cent. Per tant, els catalans, a l’hora de triar, trien 
aquests informatius. Deu ser per alguna cosa.

I podríem anar també a l’índex de qualitat que mar-
ca el panel GFK, però això els ho he explicat moltes 
vegades. Però també TV3 i Catalunya Ràdio..., TV3 
també està pel davant de la resta de televisions pel que 
fa a qualitat, a credibilitat i a imparcialitat. De fet, el 
95 per cent del panel creu que els telenotícies són pro-
grames creïbles i de confiança, i el 91 per cent del pa-
nel considera que són imparcials i objectius. I aquests 

són estudis de què és el que opina la població catala-
na, més enllà del que opinem nosaltres.

Tenim diversos nivells de control: seguim el llibre 
d’estil, tenim els consells professionals, tenim el de-
fensor –o defensora, en aquest cas– de l’audiència, te-
nim el Consell Assessor de Continguts i Programació, 
tenim el CAC i els tenim a vostès –la comissió de con-
trol. Tenim tots aquests nivells de control de la nostra 
feina i els resultats són aquests que jo li estava dient, 
més enllà de les nostres opinions més o menys objec-
tives. Si aquest és el resultat de la feina que hem fet 
durant el 2013, durant el 2012, pràcticament des que 
existeixen aquests estudis...

Jo vull pensar que evidentment que podem millorar, 
sempre es pot millorar, i sempre s’ha d’intentar mi-
llorar, tots ho intentem fer cada dia, però jo crec que 
nosaltres podem estar orgullosos de tenir uns mitjans 
de comunicació que responen al pluralisme que la so-
cietat ens demana, que responen a aquest interès gene-
ral que nosaltres hem de cobrir donant veu a tots. I jo 
crec que el dia Onze de Setembre en els nostres infor-
matius van tenir veu totes les sensibilitats que hi han 
presents en aquesta societat i que estan representades 
d’una manera ben clara en les proporcionalitats que hi 
han en aquest Parlament en aquests moments.

I això, per nosaltres, és bàsic. I espero i confio que tant 
l’equip de direcció que estem ara al capdavant, com 
tots els professionals d’aquella casa, continuïn treba-
llant exactament en la línia que treballen des de fa 
trenta anys: en la línia de garantir una informació ve-
raç, objectiva i respectuosa, molt respectuosa, amb els 
pluralismes polítics, socials i culturals que hi han al 
nostre país.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la negociació del conveni amb 
els treballadors (tram. 322-00218/10)

Passem, doncs, ara, al bloc de preguntes 8 i 9, dues 
preguntes que fan referència totes elles al conveni la-
boral. Van adreçades al president del consell de go-
vern de la corporació. La primera la formula, en repre-
sentació del Grup Parlamentari del Partit Socialista de 
Catalunya, la diputada Núria Parlon, qui té la paraula.

Núria Parlon Gil

Sí. Volem saber quina és la previsió de negociació del 
conveni, ja que ara mateix les negociacions estan, si 
no vaig errada, en suspensió.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada.
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Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la negociació 
laboral (tram. 322-00230/10)

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. M’afegeixo a la petició que feia la di-
putada del PSC: quina és la situació actual sobre la ne -
gociació a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

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, com en d’altres ocasi-
ons els he informat, nosaltres tenim obert un període 
de negociació des del febrer del 2013, que en l’última 
fase ens va portar a obrir tres comissions de negocia-
ció per a tres temes, tres qüestions diferents, i a finals 
del mes de juny els comitès d’empresa van decidir dei-
xar en standby el treball que s’havia fet en aquestes 
comissions sense arribar a acabar-ho, i es va aturar 
aquest procés de negociació.

En aquests moments no tenim, llavors, el procés de 
negociació obert. Nosaltres vam proposar als comitès 
d’empresa de tancar el treball que s’havia iniciat amb 
aquestes comissions; de fet, hi havia una de les comissi-
ons que ens interessava a tots molt, que no era altra més 
que assegurar-nos que no hi havia cap complement que 
no s’ajustés a la realitat de les responsabilitats que hi ha-
vien en aquella casa. Aquesta era una llegenda que cor-
ria molt i aquest és un tema que nosaltres pensàvem que 
era bo que s’acabés. Aquesta comissió de moment no 
hem pogut tancar-la per assegurar-nos que s’ha acabat 
aquell famós núvol, que el núvol s’ha dispersat i que ara 
hi ha claredat en totes les retribucions. Ja ho vam inten-
tar amb els cent disset complements que vam eliminar 
al febrer de l’any passat i pensàvem o esperàvem que 
amb aquesta comissió quedés clar per a tothom quina 
era la realitat, i, per tant, no hi haguessin dubtes.

Per tant, ara, en aquests moments, després d’aque-
lles setanta-sis reunions que vam realitzar, estem en 
una situació molt similar i sense acord en aquests mo-
ments. No obstant, el passat 15 de setembre ens và-
rem reunir el consell de govern i el comitè de direcció 
de la corporació..., es va reunir amb els comitès d’em-
presa i vàrem analitzar, vàrem abordar conjuntament, 
la problemàtica creada per la qüestió de l’IVA, d’una 
banda, i d’altra banda vam analitzar també el procés 
d’execució del pressupost actual, i vàrem constatar la 
complexitat de la situació financera i les conseqüènci-

es que això podia tenir sobre el model actual de TV3 i 
de Catalunya Ràdio.

Jo, com a part positiva d’aquella reunió, vull consta-
tar que tant la direcció com els comitès vàrem coinci-
dir en la voluntat conjunta de mantenir i de reforçar el 
model actual, i vàrem quedar que en aquesta qüestió 
treballaria cadascú en els àmbits que pugui per mirar 
d’assegurar que aquest model es mantingui en el futur 
i pugui continuar funcionant com fins ara.

El president

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

Núria Parlon Gil

Sí que és cert, com vostè apuntava, que s’han fet esfor-
ços importants atesa la situació en què es trobava la cor-
poració i les seves tensions de tresoreria, que han afec-
tat en segons quins moments la situació laboral d’alguns 
dels treballadors i treballadores, i hem passat pel procés 
de l’ERO, que finalment la negociació, doncs, va arribar 
a bon port. S’ha fet un esforç per racionalitzar i donar 
transparència a tot el tema que generava dubtes del nú-
vol. És a dir, això per part nostra ho reconeixem, però 
sí que ens preocupa la situació d’estar en una mena de 
llimbs legals pel que fa a la negociació d’aquest conveni.

Per tant, creiem que és necessari reprendre aquestes 
negociacions al més aviat possible en el format legal 
que correspon. Ara mateix estem en una situació, com 
vostè apuntava, d’incertesa per diferents raons, pels 
factors aliens que afecten la corporació, com és el can-
vi de criteri en el tema de l’IVA que s’ha produït i que 
tindrà unes conseqüències molt negatives per la situa-
ció econòmica de la corporació, però també per la ma-
teixa manera d’enfocar aquesta situació d’incertesa i, 
podríem dir, d’inestabilitat econòmica de la corporació.

Jo crec que s’han pres tota una sèrie de decisions que 
no han format part d’un projecte o un full de ruta pen-
sat i socialitzat amb el conjunt de parlamentaris que 
tenim la funció de control. Recentment, ens trobàvem, 
doncs, que es faran o que hi hauran més corresponsa-
lies, però aquestes seran a precari –aquí tenim el con-
sell professional de TV3, que això ho ha posat de ma-
nifest. Ens hem trobat amb un ERO; que la negociació 
ha arribat a bon port, i és cert, però que entremig ha 
generat moltes tensions, moltes incerteses.

És a dir, nosaltres considerem del tot necessari dispo-
sar d’un full de ruta, i per això tornem a reclamar la 
importància de disposar d’aquest contracte programa, 
de fer realment un debat obert. Ja sé que no els corres-
pon a vostès com a òrgan de govern, però sí al Govern 
de la Generalitat. Probablement, davant la situació que 
afrontem, no estaria de més –i nosaltres probablement 
ho demanarem també com a grup– fer un Ple mono-
gràfic en relació amb la situació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, si la legislatura no 
acaba abans de temps, perquè és necessari.

Tenim una llei que s’està tramitant, tenim unes con-
seqüències derivades del canvi de criteri de l’IVA que 
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fan insostenible el manteniment de la corporació, i, per 
tant, en aquest sentit els agrairíem a vostès, com a con-
sell de govern, que no amaguin aquesta realitat i que 
posin de manifest, com no pot ser d’una altra manera, 
la necessitat d’afrontar aquest debat al més aviat possi-
ble, perquè evidentment està, podríem dir, sota el nostre 
parer, en una situació difícil, tant pel que fa al mante-
niment de l’estructura pròpia de la corporació, que són 
els professionals que hi treballen, com també, doncs, el 
futur de la programació, amb tots aquests canvis i ame-
naces que tenim davant d’aquesta nova etapa.

El president

Gràcies, diputada. Per repreguntar, té la paraula el dipu-
tat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. Entenc que sobre aquesta i d’altres 
qüestions tindrem oportunitat d’aprofundir-hi més en 
la sessió informativa i en la compareixença que farà 
el president de la corporació tot seguit, després de les 
preguntes.

En tot cas, és evident que la situació no és fàcil. No ho 
era abans de la negociació de l’ERO, no ho era durant 
tota la negociació del conveni col·lectiu, no ho és tam-
poc, doncs, per decisions preses per altres institucions 
que afecten d’una manera molt directa, en aquest cas, 
la viabilitat de la televisió. I, per tant, això requereix 
diverses coses. Una d’elles és que el procés de diàleg 
entre la direcció de la televisió i de la ràdio –de la cor-
poració, per tant–..., amb els representants dels treba-
lladors sigui tan fluid com sigui possible, no?

Nosaltres, des d’aquest grup parlamentari, sempre, en 
qualsevol moment, en els moments més difícils de la 
negociació, en els moments en què s’arribava a acords, 
sempre, hem dit exactament el mateix: «Direcció de la 
corporació, representants dels treballadors a través dels 
sindicats i dels comitès d’empresa, seguin, negociïn, 
analitzin conjuntament quina és la situació de la televi-
sió i de la ràdio des d’un punt de vista de sostenibilitat, 
i intentin trobar, cadascú des del seu punt de vista, pe-
rò intentin trobar solucions bones.» Perquè, finalment, 
el que desitgem tots plegats és que la televisió i la rà-
dio puguin oferir el model de qualitat que estan oferint 
adaptat també a unes circumstàncies que, en alguns ca-
sos, com veurem més endavant, no són voluntat pas d’a-
quest Parlament ni del Govern al qual dóna suport.

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. Senyora Parlon, em sap 
greu que pensi que amaguem la realitat; o alguna part 

de la realitat, perquè estic segur que la totalitat de la 
realitat vostè segur que no ho pensa, que l’amaguem.

Jo crec que com a equip directiu hem estat sempre 
o hem intentat sempre posar damunt la taula tota la 
informació des del primer moment que vam venir a 
aquesta casa. Aquest consell de govern ha fet una co-
sa que en trenta anys no s’havia fet mai, i que és fer 
públiques totes les retribucions d’aquella casa. Tenim 
pendent –tenim pendent– que aquesta cambra aprovi 
la Llei de transparència que està legislant per posar 
també..., fer públiques tota la resta de qüestions econò-
miques internes de la casa.

I pel que fa a l’organització, en aquesta mateixa cam-
bra jo he explicat en diverses ocasions el full de ruta 
que vostè em demana –l’he explicat en diverses ocasi-
ons. Hem parlat d’un contracte programa que és públic, 
perquè ja es va posar a disposició de les al·legacions, on 
s’indica quin és el full de ruta clarament, allà dintre. 
Aquest contracte programa ve d’un pla estratègic que 
jo també els he explicat aquí, que es va elaborar a 
l’abril del 2011, amb l’anterior consell de govern, i que 
jo també m’hi identifico, perquè hi era en aquell mo-
ment, però perquè crec que és una bona línia de tre-
ball, i que l’actual consell ens l’hem fet nostre, trencant 
aquella tradició que el que feien els d’abans no era bo i 
calia començar de zero. No, no: nosaltres volem man-
tenir aquesta continuïtat i l’estem intentant aplicar.

I d’aquí deriven tots els canvis que ara vostès estan ob-
servant pel que fa al model societari. Tenim una em-
presa única ara, que abans no existia. Estem intentant 
aprofitar al màxim totes les sinergies internes de totes 
les unitats. Ho hem fet ara recentment, ahir o abans-
d’ahir, amb els lingüistes, per exemple; ho vam co-
mençar a fer amb la delegació de París; ara ho hem fet 
amb les altres delegacions internacionals –que això..., 
crec que hi ha una pregunta després. És a dir, totes 
les passes que estem donant estan en aquell informe 
del 2011 que jo he explicat en diverses ocasions –en 
tot cas, ja la propera vegada li indicaré les vegades– i 
que forma part d’aquesta necessitat de garantir aquest 
rumb.

I només una última cosa. Pel que fa a la situació la-
boral, no estem en els llimbs legals. En aquests mo-
ments, a la casa s’aplica, com pertoca per llei, un con-
veni que és genèric, al qual nosaltres hem millorat 
les condicions per igualar-lo a les condicions que te-
nia l’anterior conveni, que va finalitzar el 31 de gener. 
I el nostre compromís, que el vam explicar –en el seu 
moment el vam donar, però el vam explicar el dia 15 
als representants dels treballadors–, és que mentre es 
mantingui aquesta situació d’incertesa pressupostària, 
que ens impedeix adoptar determinats acords d’abast 
econòmic important..., el nostre compromís és mante-
nir les condicions laborals mentre aquesta situació es 
mantingui. I el dia que es resolgui, junts ja trobarem la 
millor manera de tancar aquesta qüestió, en benefici 
de la corporació i dels seus mitjans.

El president

Gràcies, senyor Duart.
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Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre les audiències del 
juliol i l’agost del 2014 i la recuperació 
del lideratge (tram. 322-00220/10)

Passem a la pregunta número 10. És una pregunta que 
fa referència a les audiències i que, en representació 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, formula el diputat Sergi Sabrià, qui té la pa-
raula.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Fa una mica referència tant 
a la televisió com a la ràdio, per tant, qui tingui a bé 
contestar-la ens semblarà perfecte.

L’1 de setembre vam saber, respecte a la televisió, que 
havíem tancat el mes d’agost amb el mínim històric 
d’audiència, un 10,2. Som conscients que l’estiu sem-
pre ha sigut un període molt complicat i, de fet, no 
era massa sorpresa, perquè també, doncs, veníem del 
mundial al juliol, i d’això, d’un agost que finalment es 
tanca amb un 10,2. Som conscients que continuem li-
derant, si ens mirem el global de l’any.

Ens agradaria saber si les previsions són poder liderar 
fins a final d’any, però sí que una mica ens agrada-
ria saber, doncs, a partir d’aquesta experiència, com 
es pensa una mica l’estratègia d’estiu a partir d’ara. 
Hem repetit molts èxits i de tant repetir-los, doncs, 
els hem desgastat, fins al punt que aquesta vegada tan-
tes repeticions ja no han acabat funcionant. Sabem que 
la part econòmica fa difícil que puguin haver-hi es-
trenes a l’estiu, però també podríem distribuir aquesta 
producció pròpia d’una manera diferent durant l’any. 
I, per tant, d’alguna manera, ens agradaria saber, 
doncs, si han fet aquesta reflexió en aquests dies que 
han passat i com ho afronten.

A Catalunya Ràdio, en canvi, sí que tenim la sensa-
ció..., no la sensació, la certesa que fa una programa-
ció especial d’estiu, i ens agradaria saber una mica 
quins resultats ha tingut.

I una mica, ja no només parlant del passat i d’aquest 
estiu, sinó de cara a futur, com pensen remuntar 
aquestes audiències de part del curs que comencem. 
Hem vist novetats sobretot a TV3, en aquest cas, de 
cara a endavant, que semblen ambicioses i en for-
mats diferents, i si creuen que això podrà contrares-
tar una mica aquesta situació. I pel que fa a Catalunya 
Ràdio, és una mica al revés: hem tingut moltes nove-
tats o sempre una programació especial a l’estiu, però 
en canvi de cara a aquest hivern no n’hem vist tantes. 
I, per tant, doncs, també ens agradaria saber quines 
són les apostes per continuar tenint bons resultats i per 
continuar lluitant pel lideratge.

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. Sospito que en els dos mi-
nuts o dos minuts i mig..., no sé si ens donarà temps a 
respondre-ho tot. Pel que fa a la programació d’aques-
ta temporada hi ha dues preguntes específiques, i se-
gurament podran detallar-ho.

Jo, molt ràpidament..., sí que és cert que els resultats 
d’aquest estiu no han estat els que nosaltres esperà-
vem, i probablement perquè ens havíem, entre come-
tes, si m’ho permet, «malacostumat», perquè l’estiu 
del 2013 i l’estiu del 2012 amb una programació si-
milar havíem estat líders, cosa que a la casa, a TV3, 
no passava des de deu anys enrere: des del 2003, que 
tots els estius es perdia el lideratge. Nosaltres el 2012 
i el 2013 el vam recuperar, i aquest l’hem perdut. Per 
què? Doncs, hem fet una programació similar, és a dir, 
una combinació de reposicions amb ofertes noves, pe-
rò hem hagut de competir amb uns competidors nos-
tres directes que aquest estiu han apostat per uns con-
tinguts nous, de costos més elevats que els anteriors, i, 
bé, suposem que això, sumat al que vostè indicava de 
diferents esdeveniments esportius, ha estat la combi-
nació, la tormenta perfecta perquè nosaltres perdéssim 
aquest lideratge a l’estiu.

Ara, com vostè apunta, ja l’hem recuperat i confio 
que el podrem mantenir. I de cara a l’estiu que ve, tant 
el director de TV3 com jo ja hem comentat que, evi-
dentment, caldrà canviar l’estratègia. Però per fer això 
–per fer això–, el que necessitarem serà un escenari..., 
o esperem un escenari pressupostari diferent de l’actu-
al, perquè amb l’actual tenim les limitacions que ens 
dóna treballar amb un 35 per cent menys del pressu-
post que hi havia el 2010 i que fa que hàgim d’haver 
ajustat, com vostès saben perfectament..., i després, en 
tot cas, hi entrarem amb més detall.

Per tant, la nostra voluntat és prendre bona nota de 
com ha anat aquest estiu i intentar millorar de cara 
a l’es tiu que ve, perquè no renunciem a ser líders a 
l’estiu.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula 
el... (Pausa.) No? No cal? (Veus de fons.) D’acord.

Volen fer algun aclariment? (Eugeni Sallent i Garriga 
demana per parlar.) Senyor Eugeni Sallent.

El director de Televisió de Catalunya, SA

No, només dir, diguem-ne, que després hi ha una 
pregunta on desenvoluparé una mica els objectius 
d’aquesta temporada, eh?, per intentar i per transmetre 
també la confiança que recuperarem la posició i mira-
rem de recuperar el terreny perdut.

El president

Gràcies, doncs.
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Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre l’estratègia de futur per 
a les delegacions (tram. 322-00221/10)

Passem a les preguntes 11 i 12, que estan agrupades. 
Fan referència totes dues a les delegacions territorials 
i van adreçades al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals.

La primera la formula, en representació d’Esquerra 
Republicana, el diputat Sergi Sabrià, qui té la paraula.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Bé, sobre el tema corres-
ponsalies, i agafant-nos una mica a les paraules del 
consell professional, diríem que per nosaltres que 
s’obrin noves corresponsalies i s’ampliï la cobertura a 
tot el món, diríem, sempre és una bona notícia.

Avui, donant o explicant que això per nosaltres és 
una bona, molt bona o excel·lent notícia, ens agradaria 
també parlar dels riscos i de com una mica aquesta fu-
sió, que sempre és complexa i que per això també ha 
sigut llarga en el temps, suposo, s’afronta. Per tant, a 
nosaltres el que ens agradaria és que ens expliquessin 
una mica, doncs, la part arriscada que té que una sola 
persona hagi de treballar en dos mitjans; com s’afron-
ta, com ho farem perquè la qualitat de la informació 
no se’n pugui veure afectada.

Tenim una mica la sensació que mentre en aquell ter-
ritori no passa res, segurament un sol corresponsal pot 
fer televisió, ràdio i web, que segurament és el que li 
toca ja o que li tocarà en un curt període de temps. 
Però a nosaltres ens agradaria advertir que quan passi 
alguna cosa haurem de ser ràpids i haurem de traslla-
dar més gent.

Ens fa la sensació, doncs, que també hem d’estar «al 
tanto» que aquesta gent que tenim fora, que ha fet 
molt de periodista, no acabi sent només un relator de 
notícies i tingui aquesta capacitat de fer de periodista, 
i, per tant, doncs, això, eh? També que probablement 
caldrà més formació, perquè és obvi que no és el ma-
teix fer un tall per a ràdio que un standup per a la tele. 
I, per tant, doncs, els demanem que tinguin en compte 
el reciclatge necessari i que, això, no perdem la capa-
citat d’aprofundir en les notícies i que l’actualitat ens 
absorbeixi.

Aquest és una mica, doncs, el plantejament general i 
la situació que nosaltres veiem. Hi ha exemples de tot 
tipus, hi ha televisions que aquest mateix procés l’es-
tan portant a terme, altres que l’han descartat. Moltes 
vegades parlem, en aquest cas, doncs, de la referència 
de la BBC. La BBC no ha fet aquesta unió de mitjans 
amb els corresponsals i continuen treballant separada-
ment, però en canvi sí que trobaríem exemples que ho 
han fet i amb bons resultats.

Nosaltres sabem qui som, sabem les disponibilitats 
econòmiques que tenim a dia d’avui, i ens sembla, 
doncs, que una mica el camí és aquest, però també 
amb totes aquestes garanties que posàvem nosaltres 

sobre la taula. Per tant, una mica la pregunta és aques-
ta. Més enllà de la bona notícia, una mica com ho 
afrontaven, com veien aquesta situació i aquests plan-
tejaments que els fem des d’Esquerra.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la unificació i ampliació 
de corresponsalies (tram. 322-00231/10)

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. Recentment, com s’explicava, els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals han ampliat la seva cobertura i la seva pre-
sència arreu del món amb unificació de correspon-
salies.

Quina valoració, quin ha estat el procés, com s’han 
pres les decisions, quina expectativa, quins objectius 
hi ha per part de la direcció de la corporació respecte 
a aquesta decisió, que nosaltres creiem encertada en 
termes generals.

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. Com vostès saben, senyors 
diputats, perquè en d’altres ocasions jo en aquesta 
mateixa sala ho he explicat, aquest equip ha recupe-
rat una idea que feia anys que s’estava treballant en la 
corporació, que és la idea de la confluència dels infor-
matius –l’últim informe que hi havia era del 2007, si 
no ho recordo malament–, i hem començat a imple-
mentar-la. Per què? Perquè consideràvem que havia 
arribat el moment de racionalitzar al màxim els nos-
tres efectius, els nostres recursos, i per tant treure’n el 
màxim rendiment.

El primer pas que es va fer va ser a París. Allà en Joan 
Carles Peris està fent una excel·lent feina. Ell treballa 
per als serveis informatius dels mitjans de la corpora-
ció, i la veritat és que si ho comparem amb els resul-
tats que estan fent d’altres corresponsals amb el for-
mat que tenim ara fora, jo crec que està fent una bona 
feina.

Per posar un exemple, vostès saben que a Catalunya 
Ràdio tenim a Jerusalem, Moscou, a Pequín i a Ber-
lín unes persones que treballen amb nosaltres –són 
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externes, però treballen amb nosaltres– oferint peces 
informatives sobre el que passa allà. Per posar-vos 
un exemple, el mes de maig, que és un mes en què 
tots ja estaven treballant, de Jerusalem rebérem 11 
peces, Moscou 24, Pequín 8, Berlín 29, i París, de 
 ràdio –només de ràdio–, 45; més les de la tele, que no 
les tinc aquí comptabilitzades. Però volia comparar el 
mitjà ràdio.

És evident que el senyor Joan Carles Peris..., el resul-
tat en aquest aspecte, pel que fa als nostres interessos, 
molt més òptim que quan ell tracti un tema, sigui el 
que sigui, sigui si el senyor Sarkozy es presenta o no 
es presenta a les eleccions..., quan ell busca la infor-
mació sobre aquesta qüestió, després només ha d’ela-
borar, en funció de la finestra per la qual ha de sor-
tir, el format adequat per a la notícia. És que el senyor 
Sarkozy diu que vol tornar a reprendre..., vol tornar a 
encapçalar el seu partit. Per tant, l’important és la no-
tícia i el secundari és la finestra. I és el que s’està tre-
ballant a París el que pretenem estendre a la resta de 
delegacions.

Tindrem unes delegacions, unes corresponsalies que 
ara no tenim, i les tindrem amb personal propi, que es 
dedicarà vint-i-quatre hores a treballar –vint-i-qua-
tre hores metafòricament parlant– per als mitjans de 
la corporació, i, per tant, estem absolutament segurs 
que millorarà l’oferta. Uns professionals que, efectiva-
ment, se’ls haurà de formar de forma adequada per-
què han de treballar per a diferents finestres i que se’ls 
haurà de reconèixer una responsabilitat superior a la 
que tenia fins ara el que només feia un mitjà o en feia 
un altre. Ho hem fet amb París i ho estendrem a d’al-
tres llocs.

En canvi, el que no tocarem és el model –no el toca-
rem pel que fa al nombre de persones– de Washing-
ton i de Brussel·les, perquè creiem que pel volum de 
notícies que es generen allà és bo que n’hi hagin du-
es, però sí que els hem demanat que treballin amb la 
màxima coordinació possible entre elles, cosa que és 
possible i es farà. Per tant, ara estem en la fase aquesta 
d’unificar i ampliar la nostra presència al món a través 
d’aquestes noves corresponsalies.

Les passes en el futur –que formava part de la se-
va pregunta. Ara estem treballant també a Madrid 
aquesta experiència amb la delegació de Madrid. I es-
tem treballant per crear una delegació que sigui la de-
legació a Madrid dels serveis informatius dels mitjans 
de la corporació. I jo crec que en les properes setma-
nes això serà una realitat. I en funció de com evo-
lucioni aquesta realitat, mirarem també quines són 
les properes passes, però que no poden anar per altre 
lloc. I jo entenc perfectament, i crec que tots hi estem 
d’acord, que els serveis informatius han d’estar al mà-
xim coordinats entre ells. No pot ser, com ha passat 
durant moltíssims anys, que no es parlessin entre ells 
els mitjans i els seus serveis informatius. Que hi hagi 
la màxima coordinació i que aprofitem al màxim els 
recursos que tenim, que són molts menys dels que hi 
havia fa quatre anys, i ara toca optimitzar-los al mà-
xim. I crec que ho estem fent i els resultats així ho 
avalen.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula 
el diputat Sergi Sabrià, que li queden alguns segons. 
Té la paraula.

Sergi Sabrià i Benito

Molt bé. No, no, només, doncs, agrair la resposta. 
Crec que l’exemple del Peris a París és positiu, perquè 
crec que s’està fent molt bona feina.

Però que també, una mica, aprofundeix en allò que 
dèiem, eh? O sigui, fer quaranta-cinc reportatges és 
evident que és més eficient quantitativament, i una mi-
ca, doncs, tornar a repetir aquest risc que veiem nos-
altres que hem d’evitar, que és tenir menys aprofundi-
ment per tenir més quantitat. Crec que, en la mesura 
que puguem, hem d’intentar ser capaços de fer les 
dues coses alhora.

Res més.

El president

Gràcies, senyor Sabrià. Per repreguntar, té la paraula 
el diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Sí, simplement agrair la resposta i, en tot cas, dir que 
en farem un seguiment en aquestes comissions de 
control, perquè creiem que el model, doncs, pot donar 
molt de si. I que tot just ara s’ha començat a fer aquest 
canvi d’orientació, que en els primers resultats dispo-
nibles és bo, i que caldrà veure com va evolucionant.

En tot cas, saludar, doncs, aquesta vocació també dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals de poder ampliar la cobertura de la informació 
a nivell mundial, perquè creiem que això és important 
també per als mitjans i per al país.

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. Jo voldria, en el cas..., una 
qüestió que ha dit el senyor Sabrià, remarcar-ho. Efecti-
vament, a més a més de la feina que fan en el dia a dia, 
que la notícia és la mateixa, però la finestra és di  ferent, 
és més que evident que en determinades  circumstàncies, 
si aquesta persona, sigui a París, sigui a Berlín, o sigui 
on sigui, ella sola no pot donar resposta perquè hi ha 
una situació nova, naturalment que des d’aquí o des de 
la posició més a prop es reforçarà la seva feina.

De fet, en aquests mesos que fa que en Joan Carles Pe-
ris està aquí a París, pel que fa a la ràdio, en una oca-
sió vam enviar un reforç per un tema puntual. Però, en 
principi, l’experiència que tenim no ha estat negativa. 
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És cert que el corresponsal, evidentment, va més car-
regat de feina, però els resultats són aquests.

Nosaltres no som la BBC. Almenys, malauradament, 
no tenim els seus recursos; ja m’agradaria, evident-
ment, però no tenim els seus recursos, tenim els re-
cursos que el país i que la societat catalana hi desti-
na. Però jo crec que nosaltres hem d’aprendre d’aquell, 
sigui la BBC o sigui qui sigui, que ho fa, que ho fa 
bé, i que té coses que poden ser aprofitades per aque-
lles corporacions, per aquells mitjans, que pretenguin 
mantenir-se al capdavant d’un servei públic de quali-
tat. I nosaltres ho estem intentant fer.

El president

Moltes gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la resposta al pla per 
a la televisió digital terrestre aprovat pel 
Govern de l’Estat (tram. 322-00222/10)

Passem a la pregunta número 13, que és una pregunta 
que fa referència al pla per a la televisió digital terres-
tre i que va adreçada al president del consell de govern 
de la corporació, i que, en representació del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, for-
mula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bé, el 2004, i faig una mica de me-
mòria, en un context sobretot de creixement de l’oferta, 
es va negociar aquest segon múltiplex de TV3. Els ob-
jectius eren clars i de país normal, diríem: garantir una 
oferta completa en català –en aquell moment també, 
doncs, tot el tema de la reciprocitat amb les altres te-
levisions de parla catalana–, i també tenir una reserva 
d’espai prou important per a la innovació tecnològica.

Hi havia espai, i d’això n’hem parlat moltes vegades, 
per reordenar el futur 4G i mantenir aquests múlti-
plexs i alguns altres que salten. Això ho demostra que 
el 2011 aquesta planificació per encabir el mateix 4G 
es va fer sense suprimir el de TV3 –en tot cas, el de la 
corporació catalana. En tot cas, tècnicament no s’en-
tén. Hem dit moltes vegades que políticament sí que 
s’entén, perquè si amb una sola decisió, doncs, pots sa-
tisfer el lobby de la telefonia, la Unió de Televisions 
Comercials Associades –que perden nou canals i que 
amb això, doncs, compensarien una mica la pèrdua 
que tenen–, i, a més a més, podem rebaixar la presèn-
cia del català per sota del 20 per cent..., totes aquestes 
qüestions al PP li agraden prou, i, per tant, amb tres 
objectius polítics assolits alhora, cap de tècnic, doncs, 
el més fàcil és carregar-se el segon múltiplex.

Això, que n’havíem parlat altres dies, i que era una 
possibilitat des del dia 19 de setembre, ja és una rea-
litat, diríem. Ha estat aprovat, i, per tant, ens consta 
que el Govern hi està totalment en contra, el Parla-
ment s’hi ha mostrat en contra reiteradament, també la 

direcció de la corporació ha mostrat ser absolutament 
contrària a la situació que s’està produint.

Per tant, una mica les preguntes són què pensen fer a 
partir d’ara. Sabem que bona part d’aquesta respon-
sabilitat passa pel Govern, però també sabem que ho 
estan fent coordinadament; per tant, què passa a partir 
d’ara. Existeix l’opció, que vostès també han tret en 
algun moment, de conservar les cadenes, tot i perdre 
el múltiplex. Sabem que és difícil i que la resposta sol 
ser que de diàleg no n’hi ha, però si hi ha hagut algun 
tipus de diàleg amb el Govern en aquest tema.

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. Com vostè bé ha apuntat, des 
de la corporació estem radicalment en contra de renun-
ciar a la nostra actual oferta audiovisual. Pensem que 
és imprescindible per al ple desenvolupament del servei 
públic de comunicació audiovisual que ara estem pres-
tant, i, per tant, no acceptarem cap reducció del nostre 
espai radioelèctric que tenim assignat en aquests mo-
ments; o no l’acceptem, no volem acceptar-lo.

Perquè pensem que no és un problema tècnic, ja ho 
hem dit en d’altres ocasions, jo aquí ho he dit. I el fet 
és que mentre a Collserola Radiotelevisió Espanyola 
manté els seus dos muxs –canvien un d’ells, però li’n 
donen un de nou–, a nosaltres ens fan saltar un dels 
dos que tenim a Collserola, però no ens en donen cap 
de nou. Per tant, com és que Radiotelevisió Espanyola 
sí i TV3 no? Per tant, no és una qüestió tècnica.

Pel que fa a la solució, nosaltres tenim, pel que veig, 
una informació similar a la que té vostè. El Govern de 
la Generalitat, que és el que està negociant en aquests 
moments aquesta qüestió, està buscant la solució. 
A nosaltres en aquests moments no se’ns ha comuni-
cat que existeixi, que estigui tancada. I, de fet, aquests 
contactes suposo que són similars als de la comissió 
que en el seu moment vostès varen crear també aquí, 
al Parlament, entre el Govern i el Parlament, per ana-
litzar i no sé si per fer un seguiment d’aquest tema.

Nosaltres estem a l’espera que el Govern ens expliqui 
de quina manera tècnica nosaltres podem mantenir la 
nostra oferta, que és la nostra posició. Per part nostra, 
diguem que ens posarem al costat, com he dit en d’al-
tres ocasions, del Parlament i del Govern perquè amb 
aquestes solucions tècniques nosaltres puguem mante-
nir la nostra oferta.

Però a hores d’ara, hi insisteixo, només ens consta que 
el Govern, d’una banda, ha intentat negociar amb Ma-
drid, amb els resultats que tots vam veure al consell 
de ministres del divendres de la setmana passada, i 
d’altra banda, em consta que estaven també buscant 
solucions tècniques, que a hores d’ara nosaltres des-
coneixem, però que esperem que les trobin per poder 
mantenir aquesta oferta.
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El president

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

Sergi Sabrià i Benito

Simplement, agrair la resposta i, doncs, una vegada 
més, dir que poden comptar amb nosaltres pel que 
faci falta. I em sembla que no parlo només pel Grup 
d’Es querra, sinó per una àmplia majoria d’aquesta 
cambra.

El president

Moltes gràcies, diputat. Entenc que no cal resposta 
d’aquesta intervenció que vostè ha fet.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el desplegament 
de mitjans amb motiu del referèndum 
d’Escòcia (tram. 322-00224/10)

Per tant, passaríem a la pregunta número 14, que és 
una pregunta que fa referència a la cobertura rere el 
referèndum d’Escòcia, que va adreçada també al pre-
sident del consell de govern i que, en representació del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
formula la diputada Marisa Xandri, qui té la paraula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Senyor Duart, la pregunta és molt 
senzilla i concreta. Aquest grup parlamentari vol sa-
ber quin ha estat el desplegament tècnic i professional 
de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio a Escò-
cia amb motiu del referèndum del passat 18 de setem-
bre, quin cost ha suposat aquest desplegament i com 
s’ha finançat –amb diners que ja estaven previstos en 
el pressupost d’aquest any, o directament del Departa-
ment de Presidència.

I fer una observació, no? Un desplegament que va co-
incidir justament amb quan el Govern, doncs, anunci-
ava que no es podrà pagar a les farmàcies, ni una part 
important del que mensualment es paga a les residèn-
cies de gent gran, discapacitats, etcètera, i que per cert 
són qüestions que en els mitjans que vostè presideix hi 
han passat de puntetes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el se-
nyor Brauli Duart.

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

Gràcies, senyor president. El desplegament que Tele-
visió de Catalunya va fer entre el 14 i el 19 de setem-
bre va ser en total de cinc persones: una redactora, un 

Opi, un conductor de programa, una productora i el 
cap de la secció d’internacional. El cost d’aquest des-
plegament va ser de 36.000 euros.

Pel que fa a Catalunya Ràdio, es van enviar deu per-
sones durant dos dies –durant dos dies–, que eren les 
necessàries per cobrir la part informativa de la pro-
gramació de Catalunya Ràdio, tant els programes, els 
informatius, com els butlletins horaris –i els de Cata-
lunya Informació. I el cost d’aquest desplegament va 
ser de tretze mil euros.

I, sincerament, bé, ja m’agradaria que des de Presidèn-
cia ens arribessin partides extraordinàries per a aquest 
tipus de coses o per al que sigui. Li asseguro que les 
acceptaria encantat. No: els diners aquests surten del 
pressupost que vostès varen aprovar aquí i que..., for-
ma part de les partides destinades a donar cobertura a 
tota la part informativa que d’una forma normal es fa 
cada any a TV3 i a Catalunya Ràdio.

El president

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

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Ja veig que per vostè, doncs, 
aquests diners que s’hi han destinat són poca quanti-
tat. No hi ha incidit massa, no? Sembla que, bé, tantes 
vegades que vostès es queixen de la mala situació eco-
nòmica de la «corpo», aquests 36.000 euros que em 
sembla que ha dit, més els 13.000 de desplaçaments, 
doncs, siguin no res.

Nosaltres pensem que no feia falta, que aquest esde-
veniment es podia cobrir perfectament des de Catalu-
nya, i per tant discrepem del que vostè ens ha dit.

I volia fer un apunt, també, des del punt de vista in-
formatiu, no? Jo crec que una vegada més han uti-
litzat els mitjans públics, doncs, per fer apologia de 
l’independentisme, tant pel que fa als minuts dedi-
cats com al contingut de les informacions. El 18 de 
setembre i les dates anteriors al 18, doncs, semblava 
que fossin l’avantsala de la fi del món per a aquells que 
pensen que la vida acaba el 9 de novembre, i crec 
que en una televisió normal d’una comunitat autò-
noma normal no es fan dos reportatges del mateix en 
un període de dues setmanes, no s’utilitzen les tertú-
lies i altres espais de debat, els informatius, per de-
dicar hores i hores a la mateixa qüestió i, sí que és 
veritat, amb alguna veu discordant, però no sé per 
què amb una remor de fons que a Catalunya..., que 
el Govern de Catalunya, doncs, és gairebé perfecte, 
mentre que el Govern de l’Estat és el més antidemo-
cràtic del món.

Jo li torno a preguntar: creu sincerament que feia fal-
ta aquest desplegament i creu que la informació, el ti-
pus d’informació que s’ha donat al respecte, era equà-
nime?

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el se-
nyor Brauli Duart.

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

Gràcies, senyor president. Jo, sincerament, aquest des-
plegament no el trobo en absolut desmesurat. Dos di-
es de deu persones per cobrir tots aquests programes 
que li deia, i cinc dies de televisió amb aquests cos-
tos de 36 i 13.000 euros, ho trobo dintre dels costos 
lògics que hi han en aquests tipus de desplaçament, 
com s’han donat en d’altres casos els darrers mesos 
–i estic pensant en l’Orient Mitjà, tot el conflicte de 
l’Orient Mitjà, o estic pensant en Ucraïna, per posar 
dos exemples més recents. En qualsevol cas, això en-
tra dintre del pressupost habitual i a cada lloc enviem 
la gent que considerem.

Jo crec que no em correspon a mi entrar a fer valora-
cions polítiques sobre la importància d’aquell fet, pe-
rò des d’un punt de vista històric –potser trauré una 
part de la meva formació acadèmica– deu estar vostè 
d’acord amb mi que un referèndum democràtic acor-
dat entre el Govern de la Gran Bretanya i el Govern 
d’Escòcia pel procés que s’ha fet allà és una cosa ab-
solutament inusual a Europa; de fet, jo crec que no 
s’havia fet mai, tots els processos d’aquest tipus s’ha-
vien fet d’una altra manera. I, per tant, els responsa-
bles de l’àrea informativa van considerar que això te-
nia suficient entitat i suficient importància històrica 
per donar aquesta cobertura que, hi insisteixo, no és 
ni més ni menys que un desplegament similar al que 
han fet d’altres mitjans de comunicació de referència, 
i, en el nostre cas, de forma proporcionada a les nos-
tres possibilitats. Vostè sap perfectament, si ho ha se-
guit en d’altres mitjans, que la presència era molt més 
potent en aquests mitjans que tenien més recursos. En 
el nostre cas, ho hem adaptat a la nostra realitat pres-
supostària, com correspon i com fem en cadascuna de 
les nostres actuacions.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta

al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el pluralisme polític 
en el tractament informatiu del procés 
independentista (tram. 322-00226/10)

Passem a la pregunta número 15, que fa referència al 
pluralisme polític, que va adreçada també al president 
del consell de govern i que formula, en representació 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya... (Pausa.) El diputat Pere Calbó, entenc? (Pausa.) 
Sí. Té la paraula.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, senyor president. Nosaltres voldríem saber la 
seva opinió respecte al tractament informatiu del pro-
cés independentista a TV3 i Catalunya Ràdio.

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

Suposo que s’està referint, o he d’intuir que s’està re-
ferint, als esdeveniments polítics que s’han produït 
aquest mes de setembre aquí, a Catalunya, senyor Cal-
bó? (Pausa.)

Perquè, com a procés independentista... Jo crec que hi 
ha un procés iniciat pel Parlament de Catalunya, vincu-
lat al dret a decidir, amb l’aprovació d’una Llei de con-
sultes no referendàries, i que el següent pas serà el de-
cret que se signarà demà. I d’altra banda..., i el decret, 
que jo sàpiga, és per fer una consulta no vinculant.

I pel que fa al que ha passat aquest mes de setembre, 
no és altra cosa més que, d’una banda, una manifesta-
ció d’1.800.000 persones a Barcelona, amb unes de-
terminades demandes, i d’altra banda, una manifes-
tació a Tarragona amb unes 7.000 persones, amb la 
xifra màxima d’assistència, que demanaven una altra 
qüestió. I nosaltres, des dels nostres mitjans, hem do-
nat la cobertura que corresponia, com li deia abans, 
i d’acord, com reconeixen totes les instàncies encar-
regades de fer això..., d’una manera objectiva, d’una 
manera veraç, i informant d’una manera plural, res-
pectant el pluralisme.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula el 
diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies. Això d’1.800.000 persones ho afirma vostè. 
Però, dit això, volem anar més a fons, no ens volem 
quedar amb l’anècdota dels últims fets.

Nosaltres el que ens preguntem: TV3 i Catalunya Rà-
dio fan propaganda sobre el procés independentista o 
informen? Nosaltres creiem que fan propaganda. TV3 
i Catalunya Ràdio informen sobre el procés indepen-
dentista des d’una posició de neutralitat, és a dir, sense 
prendre part a favor de la independència? Des del Par-
tit Popular creiem que no. S’informa de forma equili-
brada de les posicions a favor de la independència de 
Catalunya i aquelles altres que no ho comparteixen? 
La resposta és que no. Hom pot afirmar que és majo-
ritari en la societat catalana un o altre posicionament? 
La resposta és que no; jo crec que ningú amb rigor pot 
afirmar avui que el sentiment de la societat catalana és 
majoritàriament a favor de la independència. Quan hi 
han espais d’opinió, hi ha un clar desequilibri d’opina-
dors a favor de posicionaments independentistes? La 
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nostra resposta és que sí. Els en poso un exemple molt 
clar: quan als anuncis de Catalunya Ràdio als mitjans 
escrits es podia veure una clara simbologia a favor de 
les tesis independentistes –quant a aquests anuncis en 
relació amb la cobertura de la diada.

La conclusió és clara: TV3 i Catalunya Ràdio han pres 
part a favor de la independència, i això és el que nos-
altres denunciem. I, si no, cada matí tenim la prova del 
cotó. Escolti, a mi se’m fa impossible, quan escolto un 
informatiu del matí, distingir entre el que és informa-
ció i el que és opinió de la presentadora; se’m fa im-
possible, perquè constantment està incloent la seva opi-
nió, evidentment a favor de tesis independentistes. Per 
tant, s’han perdut l’equilibri informatiu, la neutralitat 
i el respecte a la pluralitat informativa en base a un su-
posat posicionament majoritari de la societat catalana. 
I aquesta responsabilitat, de tot això que està passant, 
és seva, eh? –és seva. Perquè, què està provocant, vos-
tè? Que tots aquells ciutadans que no se senten inde-
pendentistes comencin a veure TV3 i Catalunya Ràdio 
com una ràdio i una televisió que no li són pròpies, 
que li són alienes. I aquesta és la gran responsabili-
tat que vostès tenen, permetent tota aquesta actuació.

I la pregunta és: aquests ciutadans que no se senten in-
dependentistes, és que no paguen amb els seus impos-
tos TV3 i Catalunya Ràdio? No n’estan pagant, també? 
Per què els exclouen, vostès, amb un posicionament 
constant i permanent a favor de la independència? Per-
què se’n senten exclosos, i això és el que cal denunciar.

Per tant, nosaltres creiem que cal recuperar una Cata-
lunya Ràdio i una TV3 plurals, neutrals, equilibrades, 
on les informacions que no siguin independentistes 
tinguin també el seu espai de forma equilibrada. De-
manem això, equilibri, perquè l’han perdut.

Gràcies, senyor president.

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

Des del respecte més absolut a la seva opinió, que 
m’acaba de transmetre, he de dir-li que no la compar-
teixo. I no la comparteixo no des de la meva visió, que 
és subjectiva, evidentment, sinó que no la compartei-
xo a partir de les dades de què jo disposo i que, per 
cert, havia acabat de compartir amb vostès.

És a dir, no puc compartir que els mitjans de TV3 fan 
propaganda, com vostè acaba d’afirmar. Els mitjans 
de TV3 informen, i informen no perquè ho digui jo, 
sinó perquè ho diu el Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya; hi insisteixo, màxima autoritat reguladora de 
l’àmbit audiovisual en aquest país per decisió de vos-
tès. I ho diuen per unanimitat, senyor Calbó –ho di-
uen per unanimitat. Ho diuen per unanimitat. Però, hi 
torno a insistir, ho diuen també els ciutadans catalans, 
que quan se’ls interroga a través del panel GFK, que 
és el que segueix tota aquesta qüestió, el 95 per cent 

diuen que els telenotícies són creïbles i dignes de con-
fiança, i el 91 per cent, com deia abans, diuen que són 
imparcials i objectius. Doncs, miri, el 95 per cent dels 
que creuen que són creïbles i de confiança i els que 
creuen que són imparcials i objectius, que són el 91, 
doncs, no coincideixen amb l’afirmació que vostè aca-
ba de fer. I jo m’he de creure el que diu tant el CAC, 
com el que diu el panel GFK.

Per cert, i com a dada ja absolutament d’aquestes..., ob-
jectiva i inqüestionable, vostès varen decidir en el seu 
moment que la forma que tenia el CAC de controlar el 
pluralisme era a través de mesurar les seves intervenci-
ons; les seves: no quan parlen de vostès, sinó el que vos-
tès deien. Jo li puc dir que entre juny del 2013 i maig del 
2014 –ja acabo, eh?–, que és l’última dada que aca-
ba de sortir del CAC, el PSC-PSOE, als informatius de 
TV3, va tenir el 15 per cent de temps de paraula dels 
seus dirigents parlant –per tant, és la forma que vostès 
decidiren–, el 15 per cent; el Partit Popular va tenir el 
9,6 per cent; Convergència i Unió va tenir el 8,4 per cent, 
i la resta de partits ja no els cito, perquè estan per sota.

Per tant, crec que després d’aquestes dades que li aca-
bo de donar –el CAC, el panel GFK, que és el que 
diuen els catalans, i el resultat objectiu de quin és el 
temps de paraula, que és el sistema que vostès varen 
triar perquè el CAC medís el pluralisme–..., crec que, 
amb aquestes dades a la mà, parlar que nosaltres no 
som plurals... Doncs, deu entendre que, des del res-
pecte més absolut a la seva opinió i al seu posiciona-
ment, jo no el pugui compartir.

Per cert, i sí, efectivament, 1.800.000 ho he dit jo, de 
la mateixa manera que també he dit 7.000 a Tarragona.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la convocatòria de subvencions a 
prestadors del servei públic de comunicació 
televisiva durant el procés de liberalització de 
la banda de freqüències (tram. 322-00227/10)

Passem a la pregunta número 16, una pregunta que fa 
referència a la relació i la liberalització de la banda 
de freqüències i que, en representació del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, formula el diputat 
Albert Batalla, qui té la paraula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. El passat mes d’agost, el Govern 
de l’Estat va aprovar un reial decret, el 677/2014, d’1 
d’agost, pel qual es regulava la concessió directa de 
subvencions a prestadors del servei públic de comu-
nicació audiovisual televisiva d’àmbit estatal i auto-
nòmic, destinades a compensar els costos derivats de 
l’emissió simultània i transitòria dels seus canals de te-
levisió durant el procés de liberalització de la banda 
de freqüències 790-862 megahertzs.
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Això és una mica tècnic, però en definitiva són una 
sèrie de subvencions que es destinen, en aquest cas, a 
prestadors del servei públic durant el temps que com-
patibilitzen aquestes emissions. Per la informació de 
què disposem, en aquesta convocatòria es proposen 
uns imports màxims diferents en funció dels ens pres-
tadors del servei públic de comunicació, però que no 
són proporcionals a les variables que habitualment 
s’apliquen en aquests casos –població i territori.

Quina és la situació exacta i quina ha estat l’actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en 
aquesta qüestió.

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. El passat mes d’agost, a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vàrem 
tenir notícia que el Govern de l’Estat havia publicat un 
decret, un reial decret, en el qual sortien aquestes sub-
vencions. Aquestes subvencions són per finançar els 
costos de reantenitzar, de canviar de banda els múlti-
plexs d’una banda a l’altra.

He de dir-los que quan nosaltres a principis d’agost o 
en ple mes d’agost vam llegir aquest reial decret, ens 
vam emportar una sorpresa important, i dic «una sor-
presa important» perquè a l’hora de veure quins són 
els imports màxims d’ajuda que es preveien per a ca-
dascuna de les corporacions públiques, tant estatals 
com autonòmiques, vam veure que allò no ens qua-
drava de cap de les maneres. I no ens quadrava de cap 
de les maneres perquè, d’acord amb aquesta convoca-
tòria, preveu que a Radiotelevisió Espanyola se li as-
signin un màxim de 6,7 milions d’euros –ho subrat-
llo: 6,7 milions d’euros. Per posar un altre exemple, a 
Televisió de Galícia preveuen 668.000 euros –ho tor-
no a subratllar: 668.000 euros–, a Castella - la Manxa 
550.000, i, en canvi, per a TV3, per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, preveuen 37.000 
euros. Recordin: 6,7, 668.000, 550.000, i nosaltres 
37.000. És a dir, per a Castella - la Manxa, 15 vegades 
més que nosaltres; per a Galícia, 18 vegades més, i per 
a Radiotelevisió Espanyola, 181 vegades més que nos-
altres. I que jo sàpiga, el territori de Catalunya no és 
181 vegades més petit que tot el territori de l’Estat. Per 
posar un exemple.

La veritat és que la primera reacció davant d’això..., 
vam dir: «Tu, no, no ho acceptem, no acceptem en-
trar en aquest joc i no demanem la subvenció, 37.000 
euros no ho considerem lògic», com una manera d’ex-
pressar la nostra disconformitat. Però la veritat és que 
ràpidament vam fer una reflexió i vam dir: «Escolta, 
tal com estem en aquests temps, tal com està la cor-
poració, tots els ajustaments i tots els esforços que tots 
hem hagut de fer, començant pels treballadors i pas-
sant per tots els nostres proveïdors, no podem renunci-

ar ni que sigui a aquests 37.000 euros.» Per tant, hem 
demanat la subvenció, perquè no estem evidentment 
per renunciar ni a un euro.

He de dir també que el que farem serà destinar aquests 
37.000 euros a compensar els costos que ens ha supo-
sat el desplegament de TV3 al referèndum d’Escòcia. 
Per tant, ens ajudarà a compensar-ho. És una manera 
d’optimitzar al màxim els recursos que tenim. I el que 
farem també és que demanarem totes les explicacions 
pertinents on toqui i presentarem els recursos que le-
galment corresponguin per poder defensar els nostres 
interessos. Pensem que 37.000 euros a nosaltres i 6,7 
milions per a Radiotelevisió Espanyola és una propor-
ció que no és lògica, i, per tant, a part de demanar-ho 
–que havíem de demanar-ho perquè, com deia abans, 
ho necessitem–, recorrerem. Pensem que ens toca, 
proporcionalment, més del que preveu aquest reial de-
cret de l’Estat espanyol.

El president

Gràcies, senyor Duart. No sé si el diputat Albert Bata-
lla vol fer la repregunta. (Pausa.) Doncs, té la paraula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies. Crec que és bo que aquesta comissió prengui 
consciència precisament de qüestions com aquestes, 
que afecten molt directament la qualitat i la viabilitat 
dels nostres mitjans públics i que en molts casos for-
men part de decisions polítiques.

Jo crec que hi ha una màxima, que a més a més algun 
grup d’aquest Parlament, doncs, va repetint de forma 
constant, no?: TV3, Catalunya Ràdio, són mitjans mo-
lestos, i com que són mitjans molestos, si podem actu-
ar des d’alguna altra institució perquè aquests mitjans 
es silenciïn tant com es pugui, doncs, es fa. I en tenim 
exemples molt recents. Després en podrem parlar més 
a fons, amb la compareixença del president, no?, però 
en tenim exemples molt recents: el tema del múltiplex 
–hi ha un tractament en aquest cas discriminatori cap 
a TV3 respecte a Televisió Espanyola. El tema del re-
plantejament del criteri de l’IVA, que suposa una esto-
cada important, doncs, per a la viabilitat de TV3 i de 
Catalunya Ràdio, n’és un altre exemple. Ara trobem 
aquesta qüestió de les subvencions. I si no és tot això, 
doncs, intentem tacar la imatge de professionalitat i de 
pluralitat de TV3 i de Catalunya Ràdio. A tota cos-
ta, alguns partits polítics i algunes institucions, con-
tra TV3 i contra Catalunya Ràdio. I nosaltres aquí, en 
aquest Parlament, el que volem fer és denunciar-ho, i 
a més a més també posar-nos a disposició de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i dels seus 
professionals per tal de poder garantir aquest model 
de pluralitat, de cobertura territorial, de professionali-
tat dels mitjans públics i nacionals de Catalunya.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
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Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el conflicte relatiu 
a l’impost sobre el valor afegit a la 
corporació (tram. 322-00229/10)

Passem a la pregunta número 17, que fa referència a 
l’impost sobre el valor afegit i que, en representació 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, for-
mula el diputat Albert Batalla, qui té la paraula.

Albert Batalla i Siscart

Bé, gairebé seria una continuació de l’anterior i una 
prèvia al que tenim previst després, però és quina és la 
situació actual del conflicte de l’IVA a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Renunciaria a la repregunta, perquè entenc que des-
prés ja hi haurà també una explicació més extensa.

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. En aquests moments, hem 
arribat a la penúltima fase del procediment adminis-
tratiu, abans d’arribar a la via dels recursos pertinents.

Com els he explicat en d’altres ocasions, al novembre 
del 2013 se’ns va notificar l’inici d’un expedient d’ac-
tuacions de comprovació i investigació amb relació 
a l’IVA que nosaltres hem anat deduint; el 4 de juny 
ens van fer arribar l’expedient administratiu, contra el 
qual nosaltres vam presentar les al·legacions correspo-
nents, i ara, a principis de setembre, el dia 5 de setem-
bre, ens van arribar les actes de l’Agència Tributària 
on s’indica quina és la seva proposta de regularització 
que s’ha de fer per a TV3 i per a Catalunya Ràdio.

El que ens demanen aquestes actes és el període 2012-
2013. Estem pendents, també, que s’obri el 2014, com 
he explicat en alguna ocasió; però si el 2014 apliquen 
–que ho aplicaran– els mateixos criteris que el 2013 
i 2012, estem parlant d’un impacte global negatiu de 
80,5 milions d’euros. En tot cas, després ja hi entra-
rem amb més detall, però això és un impacte que evi-
dentment els nostres recursos..., és impossible que hi 
pugam fer front. Recordin que el nostre pressupost, 
en aquests moments, els ingressos, és de 290 milions 
d’euros anuals sumant-ho tot –publicitat i d’aportaci-
ons del Govern.

Jo vull reiterar la meva sorpresa per la diferència de 
tracte, perquè a nosaltres ens han obert 2012-2013, i hi 
han d’altres llocs, per exemple Galícia, que els han 
obert 2013; a Galícia, a Aragó i a Andalusia els han co-
mençat a tornar l’IVA deduït del 2014, en canvi, a nos-
altres no, cosa que ens està generant problemes de tre-
soreria, com és lògic. I nosaltres, davant d’això, com 

he dit abans, una vegada ens presentin la liquidació 
–que l’esperem els propers mesos, que serà la fase fi-
nal de la part administrativa–, ja iniciarem la via dels 
recursos per la via que sigui oportuna, administrativa 
i judicial, si correspon –arribarem fins a on calgui–, 
i defensarem que aquest canvi de criteri no és lògic, 
perquè no ve avalat per un canvi normatiu de la lega-
litat que s’ha aplicat fins ara. Hi insisteixo, el 2012 i el 
2013 Hisenda ens va retornar l’IVA sense cap proble-
ma, i la llei que hi ha ara és la mateixa que hi havia el 
12, el 13 i l’11.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la creació de la Direcció Comercial 
i de Màrqueting (tram. 322-00232/10)

Passem, doncs, a la pregunta número 19, que fa refe-
rència a la creació de la Direcció Comercial i de Màr-
queting, que va adreçada al president del consell de 
govern i que formula, en representació del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, el diputat Albert Ba-
talla, qui té la paraula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. És la pregunta número 18, eh? En 
tot cas, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals ha creat recentment la Direcció Comercial i de 
Màrqueting. Quina és l’estratègia de la corporació en 
aquests àmbits, atès que a més a més, doncs, té una 
influència molt important en la introducció de nous 
recursos, i de recursos econòmics, en aquest cas a la te-
levisió i a la ràdio.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Evidentment, és la pregunta 18. Un 
petit lapsus, eh? I, per tant, que quedi clar, per qüestió 
d’ordre, que estem a la pregunta número 18. I, per con-
testar, donem la paraula al senyor Brauli Duart.

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

Gràcies, senyor president. Bé, la previsió en el mo-
ment de creació d’aquesta nova àrea de direcció cor-
porativa és la d’impulsar un nou model de gestió de la 
publicitat i de l’estratègia de màrqueting que potencia 
les sinergies multicanal.

Va en la línia del que en el seu moment els vaig infor-
mar que..., quan vam decidir aturar la proposta de mo-
del de gestió de la publicitat, vam dir que buscaríem 
d’altres fórmules que ens permetessin aprofitar al mà-
xim les nostres potencialitats. Doncs, aquest és un pas 
en aquesta línia, no? Aquesta direcció, la de comer-
cial i màrqueting, ha d’afrontar els nous reptes de po-
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sicionament estratègic en els àmbits de la televisió, de 
la ràdio i dels mitjans digitals, i ha de permetre, com 
deia abans, impulsar un nou model de gestió de la pu-
blicitat i de la imatge de les marques que reforci tant 
la competitivitat de TV3 com la de Catalunya Ràdio, i 
potenciï els seus resultats. Aquest és l’objectiu.

Aquesta reorganització s’emmarca dintre del conjunt 
de mesures que estem adoptant el consell de govern 
per optimitzar al màxim els recursos a tots els nivells 
per mirar de millorar l’eficiència del grup, simplifi-
car-ne la gestió organitzativa i agilitar la presa de de-
cisions, com un pas més a partir del pas essencial que 
vam fer a finals de l’any passat de crear la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Societat Anònima, 
seguint el model d’empresa única de mitjans que es fi-
xa en el pla estratègic aquest que els comentava, que 
vam elaborar l’any 2011.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula el 
diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Bé, molt bé, estarem atents a com evoluciona aques-
ta qüestió. No sé si disposa en aquests moments d’al-
gunes dades d’ingressos per publicitat que..., com està 
l’evolució en aquest 2014; si no, ja ens les donarà en la 
propera comissió, on farem una pregunta al respecte.

Però, en tot cas, creiem que és interessant poder uni-
ficar tant com sigui possible les estratègies comercials 
i de màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, atès sobretot també el fet que cada ve-
gada més les finestres on es poden obtenir els contin-
guts de la corporació catalana són més amples, no? No 
estem parlant estrictament de la FM i del canal de te-
levisió, sinó que cada vegada més, doncs, fins i tot a 
través d’aquestes eines que tots portem a la butxaca 
tenim capacitat de poder accedir a aquests continguts, 
i per tant és bo també que, des d’un punt de vista co-
mercial i de màrqueting, la televisió i la ràdio s’orien-
tin des d’aquesta perspectiva.

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

Efectivament, senyor diputat, les finestres per al con-
sum de continguts audiovisuals s’estan multiplicant 
dia a dia, i necessitem, convé, aquesta visió global de 
conjunt per aprofitar al màxim totes les seves poten-
cialitats.

I pel que fa a la pregunta que m’ha fet de la publici-
tat, la dada exacta no la hi puc dir, però sí que li puc 
indicar que, primera, hem confirmat que la caiguda 
aquella que vam experimentar en la publicitat entre el 

2010 i el 2013, que ens van caure el 40 per cent dels 
ingressos, està estabilitzada, i fins i tot comença a re-
puntar una lleugera milloria pel que fa als ingressos. 
Quan dic «lleugera», és «lleugera»: estem parlant que 
tenim en el pressupost, en aquests moments, una pre-
visió de 58 milions d’ingressos, i podríem o esperem 
poder acabar l’any amb una lleugera milloria entre..., 
al voltant d’1 milió o 2 milions més del que hi ha en el 
mateix pressupost. És una cosa que no passava des del 
2007, i, per tant, encara que sigui això, com a indica-
dor és una bona notícia.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al director de Catalunya Ràdio sobre els eixos 
bàsics i els objectius de la programació de la 
temporada 2014-2015 (tram. 323-00100/10)

Passem a la pregunta número 19, ara sí, que fa refe-
rència a la programació per a la temporada 14-15 i que 
va adreçada al director de Catalunya Ràdio, el senyor 
Fèlix Riera, i que formula, en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, el diputat Al-
bert Batalla, qui té la paraula.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, president. La pregunta va adreçada al direc-
tor de Catalunya Ràdio, com molt bé s’ha dit, el senyor 
Riera. Bàsicament, és conèixer quins són els eixos de 
la programació i els objectius d’aquesta programació 
per a la temporada 2014-2015.

Gràcies.

El president

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

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

Sí, gràcies. Aprofito també per dirigir la meva respos-
ta al senyor Sabrià, en la línia del que abans comen-
tava sobre els aspectes dels continguts de Catalunya 
Ràdio de cara a millorar la dinàmica de la seva pro-
gramació.

I a mi m’agradaria centrar-ho en un aspecte que jo 
crec que ha fet fortuna aquest últim mes des del punt 
de vista de Catalunya Ràdio, i és que nosaltres vam 
adoptar un lema, una divisa, una línia de treball, que 
tots vostès han sentit per ràdio i per televisió, que és 
el «directe a tu», i que expressa bastant, d’una manera 
bastant clara i bastant decidida, quina és la idea que 
té Catalunya Ràdio de cara a aquesta temporada, i és 
d’assolir una forta vinculació entre la ràdio i els nos-
tres oients que ens porti a tindre un nivell de fidelitat, 
de participació, millor del que hem tingut fins ara.
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En aquest sentit, creiem que el directe és una fórmu-
la que ens està funcionant molt bé. Crec que els es-
deveniments polítics, esportius i culturals del país de-
mostren la vitalitat del nostre projecte radiofònic quan 
nosaltres fem directes, i, en aquest sentit, tant des del 
punt de vista informatiu com des del punt de vista dels 
esports, Catalunya Ràdio, que sempre ha estat una re-
ferència..., ara és un bon moment per donar-li un nou 
impuls que ens permeti seguir tenint una resposta 
adequada de cara a la nostra audiència.

Des del punt de vista dels programes, és a dir, des 
d’aquesta línia de continuïtat que deia abans el senyor 
Sabrià amb relació a Catalunya Ràdio, he d’indicar 
que és una continuïtat amb un reforçament dels nos-
tres programes. I aprofito per dir que jo, no solament 
ja com a director de Catalunya Ràdio, sinó també com 
a oient de Catalunya Ràdio, he de dir que al comença-
ment de la nostra temporada crec que hi ha hagut un 
salt important des del punt de vista d’aquest reforça-
ment dels nostres continguts, i avui veiem com la nos-
tra aposta troncal, aquell projecte que d’alguna ma-
nera defineix el nostre àmbit radiofònic de Catalunya 
Ràdio, que és El matí, dirigit per la Mònica Terribas..., 
creiem nosaltres, sincerament, que estem fent una 
molt bona feina des del punt de vista informatiu, però 
també des del punt de vista de relligar aquest compro-
mís, com dèiem abans, amb l’audiència.

Des del punt de vista de La tribu es manté l’aposta pel 
Xavier Rosiñol, en un any que nosaltres esperem que 
es pugui consolidar com una aposta de la mateixa casa 
cap al nostre projecte radiofònic; El suplement, amb 
la Sílvia Cóppulo, que segueix mantenint el seu lide-
ratge; i en el cas, diguéssim, de la part esportiva, crec 
que hem reforçat d’una manera molt, molt clara els 
projectes del Tot gira del cap de setmana i d’El club 
de la mitjanit, que cada vegada és més coral i que no 
solament està definit en termes del Pere Escobar, si-
nó que gent com Jordi Borda, Francesc Garriga, Xavi 
Campos i altres estan donant-hi una dimensió molt di-
ferent del que havíem fet fins ara.

I acabo dient que, junt amb aquest projecte d’informa-
ció i d’esports, indubtablement el nostre projecte està 
molt definit en termes culturalistes, i en aquest sentit 
nosaltres..., si miren la nostra graella, veuran que Fac
toria sensible, el programa Sentits, El cafè de la repú
blica, Paraula enregistrada, l’Arxiu sonor o el Clicka’t 
des de l’àmbit infantil i juvenil defineixen un projecte 
molt fort des del punt de vista cultural, tant al que és 
en referència a l’antena, com des del punt de vista dels 
suports online, ja sigui a través de l’IP o de les xarxes 
socials.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Fèlix Riera.

Pregunta
al director de Televisió de Catalunya 
sobre els eixos bàsics i els objectius 
de la programació de la temporada 
2014-2015 (tram. 323-00101/10)

Passem a la pregunta número 20, pregunta adreçada al 
director de Televisió de Catalunya i que formula, tam-
bé en representació del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, el diputat Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies. Bon dia, senyor Sallent. La pregun-
ta és també sobre els eixos bàsics de la programació 
2014-2015. Abans n’ha fet també un petit pessic en 
una pregunta que ha fet un altre diputat; en tot cas, si 
pogués completar el que ja ha explicat.

Moltes gràcies.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Bon dia i moltes gràcies. Precisar o completar la in-
formació.

Efectivament, aquest estiu –ja n’hem parlat abans– les 
audiències no han estat bones. A dia d’avui, el mes de 
setembre jo crec que podem afirmar que millorarem 
en tres punts les audiències, amb més de tres punts, 
les audiències del mes d’agost, i que a dia d’avui, di-
guem-ne, estem entre un i un punt i mig per davant 
dels nostres competidors.

Per tant..., val a dir, diguem-ne, que tot i que no està 
desplegada tota la programació prevista per a aquest 
any, l’anem desplegant a poc a poc. Aquests propers 
dies aniran apareixent noves novetats i ja hem recu-
perat l’impuls i la inèrcia, eh? L’objectiu no pot ser un 
altre que seguir, diguem-ne, defensant un model de li-
deratge qualitatiu i quantitatiu, ser la referència de te-
levisió dels catalans, i a més a més aconseguir-ho amb 
un model de producció que ens permeti combinar els 
recursos propis amb el sector, i, per tant, fer totes les 
funcions que ens són encomanades per oferir un bon 
servei de qualitat.

I aquí, doncs, hem de buscar l’equilibri entre el que 
són l’actualitat i la informació, l’entreteniment, l’hu-
mor, la divulgació, els documentals, l’esport... Hem 
de buscar un equilibri que doni cabuda a tot això, 
hem de seguir defensant un model on puguem fer una 
aposta d’un documental en el prime time –que, doncs, 
això té també els seus riscos–, per posar-ne un exem-
ple, o portar programes d’actualitat també, doncs, i de 
debat, en el prime time, no?

Pel que fa a les novetats més rellevants de TV3 en 
aquest trimestre, algunes ja han començat, d’altres 
encara no, però per un costat hem tingut una ficció 
americana, que és la sèrie John Adams, guanyado-
ra de tretze Emmys, una producció de molt presti-
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gi. Dilluns vinent iniciem una producció pròpia, 
una ficció d’en Joel Joan que es diu El crac i sobre 
la qual tenim dipositades molt bones esperances. 
I aquest dimecres vam estrenar una sèrie de divul-
gació històrica feta dintre casa que es diu 300, que 
pretén explicar els últims tres-cents anys d’història 
en el nostre país.

I retorns. Retorns com l’Oh Happy Day, que és una 
programa d’entreteniment familiar per al dissabte a la 
nit –l’any passat va ser una de les sorpreses de la tem-
porada, i, per tant, en fem la segona temporada–, no-
ves entregues d’El convidat, noves entregues de pro-
ductes com el Ja t’ho faràs, el Caçadors de bolets o el 
Veterinaris. En fi...

I també m’agradaria destacar que hi ha els programes 
clàssics, tipus Polònia, Crackòvia, Zona zàping. Tot ai-
xò continua. Amb una novetat important, i és que es-
tem a punt d’estrenar el nou format del Crackòvia. El 
Crackòvia, d’aquí a..., aquest dilluns vinent, si no l’al-
tre, començarà, i començarà amb un nou format que 
creiem que ens anirà molt bé.

Amb tot això, crec que tenim arguments suficients per 
pensar que podem afrontar una temporada amb força 
garanties.

El president

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

Albert Batalla i Siscart

Molt bé, moltes gràcies. Simplement, com que he fet 
una pregunta tant al director de televisió com al de la 
ràdio sobre les perspectives de la temporada, simple-
ment desitjar-los, doncs, que tinguin una bona tempo-
rada i que l’èxit sigui compartit.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Entenc que no cal contestar 
–a part, que no hi ha temps.

Sol·licitud de compareixença
del president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre els 
canvis d’interpretació de la normativa 
de l’impost sobre el valor afegit per part 
de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (tram. 356-00840/10)

Per tant, donem per acabat amb aquesta pregunta el 
primer punt de l’ordre del dia, i per tant passaríem al 
segon. En tant que el tercer punt és una sessió infor-
mativa de la comissió de control, si els va bé, els pre-
garia que no s’absentessin, de tal manera que subs-
tanciaríem ara el punt número 2, que és la sol·licitud 
de compareixença del president del consell de go-
vern de la corporació catalana perquè informi sobre 
els canvis d’interpretació de la normativa de l’im-

post sobre el valor afegit per part de l’Agència Es-
tatal de l’Administració Tributària. És una proposta 
presentada pels grups parlamentaris de Convergèn-
cia i Unió, d’Esquerra Republicana, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, i per 
part del Partit Socialista, i per part del Grup Mixt, 
conjuntament.

Si volen presentar-la... O volen que l’aprovem per as-
sentiment? O volen passar a votació? Algú...? (Pausa.) 
Volen fer explicació? Cal?

Marisa Xandri Pujol

No. Demanaríem votació, si us plau.

El president

Votació. Sí? (Pausa.) Doncs, passem a votació.

Vots a favor de la... (Veus de fons.) No, no, no cal, no 
cal. No cal que s’absentin, perquè serà immediat. No cal. 
Diria que no cal, eh? (Veus de fons.) Ah, bé, vostès... 
(Veus de fons.) Sí, sí, poden... (Veus de fons.) Sí, vostès 
sí. (Rialles.) D’acord, d’acord. D’acord.

Doncs, passem a la votació, eh? –passem a la votació.

Vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença?

Tretze vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

Dues abstencions.

Per tant, queda aprovada per 13 vots a favor i 2 abs-
tencions.

Sessió informativa i compareixença
acumulades del president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (tram. 359-
00017/10 i 357-00734/10)

Tal com havíem parlat, i de fet ja havíem estat els dife-
rents portaveus..., en tant que fèiem..., aprovant aques-
ta sol·licitud, aprofitaríem la compareixença que a ini-
ciativa pròpia, per part de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant de la comissió..., doncs, 
per substanciar conjuntament aquesta compareixença 
sol·licitada per vostès, amb la seva compareixença. En-
tenc que ho donem per fet així. (Pausa.)

Per tant, iniciarem..., passem ja al punt tercer, que serà 
la compareixença.

Tenim un temps aproximat –ho dic de cara al bon con-
trol– de mitja hora. Serem una miqueta flexibles –ja 
sabeu que quasi sempre és aproximat, saben vostès 
que és aproximat. Trenta minuts per exposició. Als 
portaveus jo els diria de no passar de cinc minuts el 
torn d’intervenció, i després faríem el torn de tanca-
ment. D’acord? (Pausa.) Doncs, té la paraula el senyor 
Brauli Duart, per exposar la compareixença.
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El president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Gràcies, senyor president. Bé, com vostès saben, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està 
efectuant des del 2011 tota una sèrie de polítiques des-
tinades a adequar el seu funcionament a la nova rea-
litat pressupostària que està vivint, arran de la reduc-
ció dels nostres ingressos, que tenim via aportació del 
Govern i via publicitat.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

Com a consell, portem en aquests moments dos anys 
i mig. S’han produït en les últimes setmanes tota una 
sèrie de situacions nouvingudes, en la meua opinió ex-
tremadament delicades o complexes, com és el cas de 
l’IVA, pel que fa al funcionament ordinari de la cor-
poració, i davant d’això, doncs, els vaig demanar la 
possibilitat de seure davant de vostès i explicar, pre-
sentar un informe de què és el que..., d’on venim, què 
és el que s’ha fet dins ara, i quins són, al nostre pa-
rer, els principals riscos i reptes que tenim de cara al 
futur. Entenc que això ho he de fer davant de vostès, 
com a representants que són del poble de Catalunya, 
que en última instància són els propietaris dels mit-
jans de la corporació.

Per començar... (Pausa.)

El president

Bé, sembla que tenim ja la tecnologia a punt. Per tant, 
senyor Duart, quan vulgui pot reprendre. (Veus de 
fons.)

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

Bé, disculpin, eh?, la part aquesta tecnològica.

Jo a la primera part vull compartir amb vostès qui-
na és l’evolució de les magnituds bàsiques que hem 
tingut a la corporació entre el 2001 i el pressupost de 
2014, per entendre amb un cop d’ull, només amb un 
cop d’ull, quina ha estat aquesta evolució i quina és la 
realitat en què ens trobem.

Aquesta és la realitat de l’evolució de les principals 
despeses a la corporació entre el 2001 i el 2014. En 
tot cas, tot aquest document que jo els estic explicant 
l’elaborarem en format PDF i els el farem arribar per-
què tots i cadascun de vostès el tinguin, amb les da-
des. Com vostès poden observar, tenim aquí una evo-
lució de les despeses, que entre el 2001 i el 2003 es 
mantenen amb una evolució d’una certa estabilitat, 
entre el 2004 i el 2010 s’incrementen de forma pro-
gressiva, i és a partir del 2011, per les raons que vos-
tès saben perfectament, que aquestes despeses cauen, 
han de baixar com a conseqüència que paral·lelament, 
també –i és la raó principal–, ens baixen els ingressos.

En el període de 2001 a 2003, com vostès deuen re-
cordar, teníem aquesta estabilitat, teníem un incre-
ment progressiu de la publicitat... (Pausa.) Aniré sal-

tant d’una banda a l’altra, si no els importa. Es veu bé 
o...? (Veus de fons.) D’acord. (Veus de fons. L’orador 
riu.) Poden comprovar com hi ha aquest increment 
progressiu de la publicitat –dels 120 als 136 milions.

En el període 2004-2010, continua aquest increment 
progressiu de les despeses. En canvi, en el cas de la 
publicitat, aquí ja hi ha el primer avís que la cosa can-
via. Fins al 2005 s’arriba al màxim dels nostres in-
gressos de publicitat, que són 154 milions, però del 
2006 al 2009 ja s’inicia una caiguda progressiva que 
ens fa passar dels 153 als 90 milions d’euros –dels 153 
als 90. Es pot permetre la despesa que indicava abans, 
que continua pujant, perquè les aportacions per part 
de l’Administració es mantenen i van incrementant-se 
per compensar la caiguda dels ingressos via publicitat. 
L’any 2010, en el cas de la publicitat, tenim un repunt 
puntual de 10 milions, perquè recordin que és l’any 
que Radiotelevisió Espanyola va tancar..., va renun-
ciar a la publicitat i això va beneficiar la resta d’ac-
tors del sector audiovisual. Així com en els primers 
anys l’oferta audiovisual era estable –TV3, canal 33, i 
el 3/24 a partir del novembre del 2003–, en el perío-
de 2004-2010..., a partir del 2009 es va incorporar el 
Super3.

Quins són els eixos bàsics d’aquesta evolució entre el 
2001 i el 2010? D’una banda, com poden comprovar, 
a la despesa hi ha un increment sostingut i constant 
de les despeses. D’altra banda... (Pausa.) Aquí no està 
la dada aquesta, en tot cas ja els la faré arribar, per-
què no la tenim... (Pausa.) Bé, saben què?, amb tots 
els meus respectes, acabarem fent-los un embolic. El 
document aquest..., quan hàgim acabat, faré un PDF 
i els el faré arribar a tots vostès. Crec que serà molt 
més pràctic, perquè si he d’estar pendent d’una cosa, 
la «liarem».

Eixos bàsics de l’evolució entre el 2001 i el 2010. 
D’una banda, tenim un increment sostingut i constant 
de les despeses de personal. El 2001 costava 107 mi-
lions d’euros la partida de capítol I; el 2010, en costa-
va 180.

Punt dos: increment sostingut i constant d’aquesta ma-
teixa plantilla. Passem dels 2.267 del 2001 als 2.733 
del 2010.

Com a tercer punt, cal recordar –i és una cosa que 
en som tots conscients, perquè n’hem anat parlant 
aquests mesos– que la corporació disposa d’uns con-
venis laborals, fruit de la negociació col·lectiva, des 
del moment de la seva creació –vull remarcar-ho, ai-
xò–..., que té unes condicions amb la banda alta de la 
mitjana del sector públic català.

Com a punt quatre, voldria remarcar que hi ha un in-
crement de la plantilla interna que és paral·lel a l’incre-
ment de les despeses de producció externa. La produc-
ció associada passa dels 18 milions del 2004 als 49 
milions del 2010. Hi ha un increment també dels cos-
tos interns de televisió per aquesta producció associa-
da, dels 93 milions als 114, i el 2009 hi ha aquesta am-
pliació d’oferta de canals amb el Super3.

És una etapa on la corporació disposa dels màxims 
recursos que ha tingut mai aquella casa, on els con-



Sèrie C - Núm. 486 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de setembre de 2014

COMISSIó DE CONTROL DE L’ACTUACIó DE LA CORPORACIó CATALANA DE MITjANS AUDIOVISUALS, SESSIó NÚM. 19  26

tinguts són potents, però això dura fins al 2010. Com 
vostès saben, a partir del 2010 la caiguda dels ingres-
sos via publicitat i la caiguda dels ingressos via Admi-
nistració fan que canviï aquest escenari.

Quines són les dues variables bàsiques del període 
2011-2014? D’una banda, hem de remarcar que hem 
tingut una reducció del 35 per cent dels recursos to-
tals amb què pot comptar la corporació –del 35 per 
cent. Recordin que les aportacions públiques han pas-
sat dels 334 milions als 235, i, d’altra banda, la publi-
citat ens ha passat dels 100 milions del 2010 als 58 que 
tenim previstos per a aquest any –si no és que, com 
apuntava abans, acaba millorant entre 1 i 2 milions 
més. Total, hem reduït aquest 35 per cent.

D’altra banda, també tenim un nou condicionant, fruit 
de la reforma legal que el Govern de l’Estat va fer a 
l’agost del 2012. Com vostès deuen recordar, perquè 
també els ho he explicat, no podem generar dèficit, i 
si generem dèficit tenim l’obligació legal de compen-
sar-lo en el pressupost de l’any següent. Aquest és un 
condicionant que només afecta les ràdios i televisions 
públiques d’àmbit «autonòmic», entre cometes, per 
entendre’ns –en el cas de Catalunya, nacionals. En el 
cas de Radiotelevisió Espanyola, aquesta obligació no 
l’afecta. Poden imaginar la pressió que ens suposa ha-
ver de compensar possibles dèficits amb el pressupost 
de l’any següent. Aquest any, per exemple, han estat 
11 milions els que hem hagut de compensar.

Aquesta realitat –és a dir, menys ingressos i l’obliga-
ció de compensar– ens porta a prendre la decisió el 
2011 d’aplicar tota una sèrie de mesures de conten-
ció, de racionalitat i d’optimització de la despesa, per 
poder garantir un objectiu bàsic, que és l’estabilitat 
pressupostària de la corporació. Nosaltres no volem, 
ni crec que com a país ens en podem permetre el lu-
xe, que ens passi com a d’altres corporacions, que es-
tan o bé ofegades amb el deute –hi han governs que 
no els volen injectar més recursos, com ha passat re-
centment–, o bé que directament les han tancat amb 
l’argument que el deute era tant, que era insosteni-
ble pressupostàriament. Nosaltres, això, ni ho volem 
ni crec que ho hàgim de fer com a país, i, per tant, 
hem hagut d’aplicar aquestes mesures dures, difícils, 
i de vegades complexes d’aplicar. Però ho hem fet, i 
en aquests moments tenim els resultats que els estic 
presentant.

L’objectiu d’aquest pla de contenció i optimització de 
la despesa no era altre més que l’estabilitat pressupos-
tària, però garantint el lideratge i garantint la quali-
tat dels nostres continguts. Aquest és l’objectiu. No 
podem permetre’ns el luxe de baixar..., d’estabilitzar 
pressupostàriament la corporació ajustant les despeses 
a costa de perdre el lideratge, de perdre audiència, i, 
per tant, entrar en aquella espiral que com menys li-
deratge, menys ingressos via publicitat, i per tant més 
problemes i més riscos per a la seva viabilitat.

Hem actuat en tres àmbits –són les nostres principals 
partides pressupostàries–: l’àmbit de personal, l’àm-
bit dels continguts audiovisuals i l’àmbit de les inver-
sions i les despeses corrents. Els en donaré flaixos, per 
no avorrir-los amb una pluja de dades que entenc que 

sempre és feixuga, encara que sospito que és el que 
havia començat a fer.

Pel que fa a recursos humans, els efectius. Quan aca-
bi d’aplicar-se l’ERO que en aquests moments s’està 
aplicant, el PAC que vàrem pactar amb la totalitat dels 
comitès d’empresa de la corporació –i vàrem pactar, 
vàrem acordar, vull tornar a remarcar això, malgrat 
la tensió que va haver-hi durant aquell mes–..., quan 
acabi d’aplicar-se això, haurem efectuat una reduc-
ció del 22 per cent de la plantilla. (Pausa.) Del 22 per 
cent de la plantilla que hi havia el 2010. De la plan-
tilla si sumem –i això vull remarcar-ho– els que són 
fixos de plantilla, el personal temporal que teníem en 
aquell moment, i si hi sumem –que no formaven part 
de la plantilla, però treballaven també per a la casa– 
també tot aquell personal extern que treballava com 
a mercantil o que treballava en productores i que col-
laborava amb nosaltres. La suma de tots aquests tre-
balladors que han sortit suposarà una reducció, quan 
acabi l’aplicació del PAC, del 22 per cent dels efectius.

És a dir, hauran sortit 645 persones, 645 treballadors. 
Ho dic perquè potser són més, perquè hi n’havien de 
temporals que treballaven mitja jornada; per calcular, 
en aquest cas, mitja jornada i mitja jornada ho hem 
comptat una sola jornada. Passarem dels 2.936 treba-
lladors globals –comptant els externs, els mercantils, 
els de les productores i els propis–, als 645 aquests 
menys, i, per tant, amb la reducció aquesta del 22 per 
cent.

L’altra actuació que hem fet també ha estat la reducció 
de l’estructura directiva –i d’això aquí els en vaig in-
formar en el seu moment. Vam reduir els alts càrrecs 
i les seves retribucions, i vam passar dels 18 que hi 
havien el 2008 als 10 que hi han en aquests moments. 
Pel que fa a les estructures directives de la casa, també 
vam fer una reducció d’una tercera part el 2012 –quan 
vam arribar–, i vam passar dels 42 a 29 càrrecs. I vam 
suprimir tots els complements fora de conveni que te-
nien 121 persones a la casa i que no s’ajustaven a les 
responsabilitats que en aquell moment exercien.

I com a tercera acció –en l’àmbit de personal– de con-
tenció, s’ha aplicat, perquè així ho van decidir el Par-
lament i el Govern, la reducció del 5 per cent a tots els 
que formem part de la corporació; en el cas dels direc-
tius, els percentatges superiors que en el seu moment 
es varen marcar. I s’ha ajustat també el 7,14, el corres-
ponent a la paga extra, que en aquests moments no es 
cobra. I d’altra banda, hem aconseguit reduir també 
un 33 per cent de la nòmina variable, és a dir, les ho-
res i els serveis extraordinaris per canvi de planifica-
ció del personal.

Totes aquestes actuacions en l’àmbit de personal ens 
han permès un estalvi de 144 milions..., passar dels 
180 als 144 milions que gastem ara. I això suposa un 
estalvi, en global, del 20 per cent de reducció de cos-
tos en personal, que crec que és una xifra rellevant.

En aquests moments, malgrat tots aquests ajustos que 
hem fet en capítol I, els costos destinats a personal 
suposen el 48 per cent del nostre pressupost global, i 
aquesta és una qüestió que ens preocupa. I ens pre-
ocupa perquè, com en el seu moment va fixar l’ante-
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rior contracte programa, el percentatge que es consi-
dera que no s’havia de superar era del 35 per cent de 
costos de personal dintre el pressupost global. Ara, en 
aquests moments, estem en aquest 48 per cent i ente-
nem que en l’actual realitat serà molt complex modifi-
car aquest percentatge.

Pel que fa a continguts audiovisuals, també hem ajus-
tat –els indicaré bàsicament les quatre principals par-
tides– en producció externa, amb una reducció en les 
partides de producció externa del 54 per cent –54 per 
cent de reducció–, i s’ha passat dels 69 milions als 
31,8 que ara tenim. Hem reduït en drets d’antena, en 
coproducció i en producció associada.

Pel que fa a drets esportius, la reducció ha estat del 
59,7 per cent, i ha passat dels 49 als 19,7. Com? Doncs, 
renunciant als patrocinis esportius que fèiem al Futbol 
Club Barcelona i al Reial Club Deportiu Espanyol, re-
nunciant a la lliga de futbol i reduint els costos en la 
renovació dels contractes que hem fet fins ara.

I pel que fa a producció aliena, la reducció ha estat del 
56 per cent, i ha passat dels 31 milions als 13,7. Per 
posar-los un exemple de producció aliena: pel·lícules. 
Teníem contractes amb cinc majors; en aquests mo-
ments, només en tenim amb una, amb Warner.

I per últim, també hem ajustat les inversions en des-
peses corrents. Aquí els ajustos –que són tota la res-
ta de despeses que no són aquestes bàsiques de con-
tinguts–..., hem fet una reducció del 32 per cent dels 
costos.

La suma de tot aquest esforç ens porta a aquest ajust 
del 35 per cent dels nostres recursos, fet entre el 2010 i 
el 2014, i que a nosaltres ens preocupava; ens ha preo-
cupat durant tots aquests anys fer aquests ajustos per-
què, evidentment, hi havia un clar risc que això po-
gués afectar la nostra oferta, que això pogués afectar 
la nostra qualitat i que, per tant, això pogués afec-
tar la nostra audiència.

He de dir que en el cas de TV3 aquesta preocupa-
ció, encara que la mantenim i la mantindrem sempre 
–el que ha passat aquest estiu, evidentment, no entra 
dintre el que nosaltres desitgem per a aquella casa–..., 
he de dir que, malgrat això, hem mantingut el liderat-
ge durant..., pràcticament la major part d’aquest perí-
ode. He de dir-los que dels quaranta-cinc mesos que 
hi ha des de l’inici de l’aplicació d’aquestes mesures 
d’ajust fins a aquesta última fase, quaranta hem estat 
líders. I a més, anualment hem estat líders de forma 
continuada des del 2011. Per tant, hem ajustat molt, 
però hem aconseguit una oferta que continua sent 
atractiva per als nostres espectadors, i, per tant, conti-
nuem mantenint aquest lideratge.

També, pel que fa a l’opinió qualitativa que tenen els 
nostres espectadors, com he indicat abans en altres 
respostes, el 2013 –que és l’últim informe que tenim 
de l’informe GFK– TV3, que obté una mitjana de vuit 
punts, continua sent la que lidera el rànquing de qua-
litat de les cadenes. I el lidera en qualitat, el lidera en 
credibilitat, el lidera en confiança. I és la generalista 
que més fidelitat té dels seus espectadors. Crec que tot 
això són dades positives, perquè el risc més rellevant 

de tots aquests ajusts era que tot això redundés de for-
ma negativa en aquestes audiències, que fins ara s’es-
tan mantenint. I el nostre objectiu és mantenir-ho.

Com hem fet tot aquest ajust? Perquè aquest ajust..., 
ajustar per ajustar només, no ens porta enlloc. Tot això 
havia d’anar acompanyat amb una transformació del 
model empresarial que teníem, per poder optimitzar 
al màxim els nostres recursos. Com ja els he explicat 
en d’altres compareixences, i avui també apuntava en 
alguna de les meves intervencions, estem aplicant un 
pla estratègic que es va elaborar el 2011 i que té com 
a objectiu bàsic assegurar la qualitat i la sostenibili-
tat del servei mitjançant la cerca de la diferenciació 
respecte a la resta de competidors nostres a l’exterior, 
i, pel que fa a l’interior, la simplificació en el nostre 
funcionament i l’excel·lència en les nostres accions en 
l’àmbit interior.

Aquest pla estratègic passa, com els indicava –aquí no 
tinc molta documentació, que en tot cas els enviaré, 
no els la llegiré ara–, per garantir que aquest servei 
públic de comunicació audiovisual mantingui la quali-
tat i estigui al servei del país; passa per consolidar un 
model d’empresa única de mitjans, amb l’exemplifica-
ció de l’estructura societària –que és el que hem fet 
ja– del grup, per millorar l’eficiència organitzativa i la 
sostenibilitat de les empreses; passa per implementar 
tota una sèrie de punts que són els que estan en el con-
tracte programa que tenim redactat i que va estar a ex-
posició pública ara fa uns mesos, que ens porta a una 
transformació d’un model d’empresa que ve dels anys 
vuitanta i que s’ha d’adaptar a la nova realitat que hi 
ha en les principals corporacions europees de mitjans 
audiovisuals.

Aquesta és la realitat d’aquest pla estratègic que hem 
anat aplicant i aquesta és la realitat en què estem. En 
resum, tenim una empresa que a hores d’ara està es-
tabilitzada pressupostàriament. Aquest era l’objectiu 
que nosaltres buscàvem en el moment d’adaptar-la a la 
nova realitat pressupostària. L’hem estabilitzada pres-
supostàriament, malgrat haver d’ajustar un 35 per cent 
dels nostres recursos, que això s’ha fet afectant prin-
cipalment continguts audiovisuals, però també d’una 
manera important també el capítol I. I en aquests mo-
ments, si no tinguéssim d’altres situacions d’incerte-
sa –que ara..., seria la segona part de la meva inter-
venció–, podríem dir que hem estabilitzat entre tots 
l’empresa i tenim futur amb el procés de transforma-
ció que hem endegat des de fa dos anys.

No obstant –ara vindrà la segona part, que és més 
breu, eh?, que la primera–, nosaltres hem detectat to-
ta una sèrie de riscos, de qüestions que ens preocu-
pen pel que fa a la continuïtat d’aquest model. El pri-
mer és el conflicte per la deducció de l’IVA que tenim 
obert amb l’Agència Tributària, amb l’Estat. El segon 
seria la disminució del nostre patrimoni; és una qües-
tió poc plantejada públicament, però que ens preocupa 
–i ara els indicaré quin és. El tercer seria el desequili-
bri pressupostari. I el quart, la incertesa pressupostà-
ria per a aquest 2015.

Pel que fa a la qüestió de l’IVA, vostès saben, perquè 
ja els ho he indicat en diverses ocasions, que l’Estat ha 
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canviat de criteri, en el moment d’aplicar la deducció 
de l’IVA, pel que fa a les corporacions de ràdio i tele-
visió d’àmbit no estatal, i ens ha comunicat que allà 
on fins ara deduíem l’IVA, ara no podrem fer-ho de 
la mateixa manera. La seva notificació o les seves no-
tificacions, els seus actes, ens indiquen que l’impacte 
2012-2013, més el que es preveu per al 2014, serà de 
8,5 milions... (Pausa.) Ai, perdó, 80. Ojalá, tant de bo 
fossin 8,5 i no els 80,5 que els havia dit –disculpin.

D’aquests 80,5 milions, una part són diners que hisen-
da ens demana que retornem, perquè ells ens els ha-
vien tornat entre el 2012 i part del 2013. En total són 
49,9 milions, els que ells ens demanen que retornem. 
Després, hi ha una part que hisenda no ens ha retornat 
encara, que són els 5,9 del 2013. I pel que fa al 2014, 
l’impacte que tindrem serà de 24,5 milions, entre el 
que hisenda ja no ens retornarà i el que hisenda amb 
aquest canvi de criteri ens demanarà que els hem de 
pagar –és a dir, ja no només no ens retorna, sinó que 
ens demana que hem de pagar–; per tant, l’impacte 
global són aquests 24,7 milions.

Nosaltres en aquests moments estem en contacte amb 
el Govern de la Generalitat, tant amb el Departament 
de la Presidència com amb el Departament d’Econo-
mia. Tots en som conscients, de quin és el risc que 
això suposa per a l’estabilitat i per al futur d’aquesta 
casa, preocupació que és compartida per aquest Par-
lament. Els agraeixo el seu posicionament en la moció 
que es va aprovar en el darrer debat de política general 
i agraeixo la pràctica unanimitat a l’hora de pronunci-
ar-se en aquesta qüestió.

La solució passa per dues vies. La solució ha de pas-
sar, d’una banda, perquè el que hem de retornar..., ple-
dejarem fins a on calgui, arribarem si cal fins a Euro-
pa. No és la primera vegada que ens trobem en una 
situació similar. Ara fa uns vuit, nou anys ja es va pro-
duir i arribant a Europa es va guanyar, l’Estat va per-
dre la seva proposta, el seu posicionament d’aquell 
moment. I, per tant, ara tornarem a pledejar i arriba-
rem fins a on calgui. I el que ens demana que els re-
tornem, de moment, tal com preveu la normativa, ho 
avalarem, no ho retornarem.

Ara bé, el que sí que tenim com a problema, i molt im-
portant, és que hi ha la part del que nosaltres prevèiem 
comptar per poder funcionar, l’IVA que ells ens havi-
en de retornar i que està en el pressupost que vostès 
van aprovar aquest any, i que de moment hisenda no 
ens la torna, i és previsible que, de moment, ells tam-
poc ens la tornin.

Per tant, les converses amb el Govern de la Genera-
litat van en la línia de trobar la solució per poder fer 
front a una realitat tan complexa com aquesta, espe-
cialment en una etapa global que crec que el conse-
ller d’Economia, el senyor Mas-Colell, ja ha explicat 
a bastament quina és. Per tant, informar-los que es-
tem treballant, que en aquests moments no tenim tan-
cada la solució encara, però que tenim el compromís 
del Govern de trobar la solució per resoldre aquesta si-
tuació que ens afecta d’una manera molt important la 
nostra tresoreria del dia a dia.

Això pel que fa al tema de l’IVA.

Després, tenim també el problema de la disminució 
del patrimoni net. És una qüestió poc tractada, com 
deia abans, però que no és altra més que..., evident-
ment, aquest 35 per cent de caiguda dels nostres in-
gressos fa que nosaltres hàgim hagut de recórrer al 
que en termes interns coneixem com a «bodega», que 
són tots els drets de continguts audiovisuals que en 
èpoques en què es podia, doncs, s’havien acumulat i 
que a nosaltres ens permetien anar emetent, anar fent 
servir aquests drets de continguts audiovisuals en fun-
ció de les nostres necessitats. Aquesta bodega entre el 
2010 i el 2013 ha tingut una baixada, i ha passat dels 
154 milions als 68. En aquests moments, ens queda un 
valor de 68 milions, quan el 2010 n’hi havien 154.

Vull recordar –vull recordar– que, malauradament, 
d’aquesta bodega ja se’n va començar a fer ús molt 
abans, quan encara els ingressos eren elevats, perquè 
entre el 2008 i el 2010 es va passar dels 183 als 154 
milions. És a dir, vam començar a fer ús de la bodega 
també dintre l’etapa aquella on ens queia la publici-
tat i per poder mantenir el nivell de despesa hi havien 
aportacions del Govern, d’una banda, i hi havia con-
sum de la bodega, de l’altra.

Aquesta caiguda del 62,6 per cent ens preocupa –ens 
preocupa. És un risc imminent? No, no és un risc im-
minent, però pensem que ha arribat el moment, entre 
aquesta temporada i la que ve, de mirar d’aturar la cai-
guda d’aquest consum i mirar de, de la mateixa mane-
ra que anem consumint, anar-la altra vegada reposant 
per mantindre o millorar aquest estoc de drets de con-
tinguts audiovisuals que ens serveix –i, de fet, i tant 
que ens ha servit en una etapa molt complicada com 
aquesta–..., però ens ha de servir per poder afrontar si-
tuacions com la que estem vivint. Aquest és un risc no 
a curt termini, però és un risc que també s’ha de tenir 
molt present.

El tercer punt de riscos és el desequilibri pressupos-
tari, que és el que els indicava. Aquesta obligació de 
compensar dèficits que va establir la llei del 2012 ens 
ha obligat aquest any a compensar amb continguts au-
diovisuals, amb partides de continguts audiovisuals, 
els 11 milions de dèficit que portàvem de l’any passat. 
Aquesta situació, com deia abans, no la té Radiotelevi-
sió Espanyola, que pel que tots coneixem sembla que 
ha acabat amb un dèficit de 113 milions i ells no han 
de compensar-lo, perquè, si no estic mal informat, al-
menys per la informació que tinc, tenen un deute en 
aquests moments de 716 milions d’euros.

En el nostre cas, teníem els 11 milions de dèficit quan 
vam acabar l’any 2013, el 31 de desembre; vam adop-
tar –el consell de govern– les mesures que tocava 
per compensar aquest dèficit; vam demanar a la casa 
un nou esforç en reducció de partides de continguts 
–abans els indicava les magnituds d’aquestes reducci-
ons que hem hagut de fer en aquests anys–, i a data 
d’avui, qüestió de l’IVA a banda, la corporació la te-
nim estabilitzada pressupostàriament, i aquesta és una 
dada a remarcar.

No obstant, he de dir que tenim un punt encara en 
aquesta fase final de risc, que veurem com evolucio-
na, perquè teníem previst aquest any també un ajust 
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de 7,5 milions, d’acord amb el pressupost que es va 
aprovar en el seu moment, en capítol I. Com vostès sa-
ben, perquè jo els ho he explicat, no hem pogut tancar 
cap acord que afectés aquest ajust, i, per tant, he de-
manat als responsables de la casa que analitzin totes i 
cadascuna de les partides a veure quines possibilitats 
tenim d’aquests 7,5 milions mirar d’ajustar-los dintre 
d’aquest any per evitar..., acabar amb el mínim dèficit 
possible.

En qualsevol cas, acabem amb el dèficit que acabem, 
vostès saben que l’any que ve, dintre del primer tri-
mestre, tornarem a estar obligats, si no hi han cir-
cumstàncies que modifiquin aquesta realitat legal, a 
compensar el dèficit que hipotèticament es pugui pro-
duir. Per tant, mantenim aquest risc d’equilibri pres-
supostari.

I l’última qüestió que ens preocupa d’una manera es-
pecial és la incertesa pressupostària per al 2015. Com 
els deia abans, vam acabar amb un dèficit pressupos-
tari d’11 milions el 2013, estem ajustant aquest 7,5; 
aquí, a tot això que hem fet el 2013 d’ajustos –els 11 
més el que hàgim de fer dels 7,5–, hem de sumar els 
49 milions que el 2013 també vam reduir de partides 
de continguts audiovisuals, i estem consumint reser-
ves de la manera que els deia.

Per tant, jo volia compartir amb tots vostès que, da-
vant de l’eventualitat d’un pressupost per al 2015 amb 
unes magnituds similars a les de l’any aquest en què 
estem, però a més a més amb noves obligacions de 
despesa ordinària, si es dóna aquesta situació, nosal-
tres entenem que totes les parts implicades haurem 
de valorar quines són les mesures més adequades per 
minimitzar al màxim el risc que a nosaltres ens pre-
ocupa, i que crec que ens ha de preocupar a tots, de 
l’impacte que pot tenir sobre la nostra oferta tot aquest 
cicle d’ajustos, més els ajustos que haguéssim de fer 
en funció del que vostès decideixin per al pressupost 
del 2015.

Aquesta és la situació, diguem-ne, del pressupost anu-
al sense la qüestió de l’IVA. Si a això hi sumem la 
qüestió de l’IVA, és més que evident que estem en una 
situació extremadament complexa i que, bé, nosaltres 
estem adoptant les mesures que toquen per afrontar-la 
en la part que a nosaltres ens toca. La part de l’IVA: ja 
hem dit públicament que amb els nostres recursos no 
hi podem fer front, i, per tant, confiem, tal com s’han 
compromès des del Govern de la Generalitat, que amb 
el suport de tots vostès trobarem la fórmula per poder 
fer front a això.

I jo crec que l’objectiu que tots hem d’intentar preser-
var al màxim és mantenir aquest lideratge, mantenir 
la qualitat de la nostra oferta, mantenir el model dels 
nostres mitjans de comunicació; amb tots els ajustos 
que calguin per les noves realitats que estem vivint, 
però mantenint el model que ha donat uns resultats 
com els que jo els he anat presentant no avui només, 
sinó al llarg de tots aquests mesos. I compto que ai-
xò..., i espero i estic segur que podrem fer-ho colze 
amb colze la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals amb vostès, amb el Parlament de Catalunya, i 
amb el Govern de la Generalitat.

El president

Gràcies, senyor Duart, per l’esforç, a més a més, de 
cenyir-se al temps.

Passem, doncs, al torn d’intervenció dels diferents 
portaveus. En primer lloc, en representació del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. President del consell, bé, 
començar per agrair l’explicació sobre l’evolució. Crec 
que els portaveus que som aquí, doncs, en fem o in-
tentem fer-ne un seguiment acurat, però és obvi que 
és diferent fer-ho amb fragments de dos minuts i mig 
que poder tenir una visió global de tot plegat. Per tant, 
agrair-li aquesta visió completa, que ens pugui fer ar-
ribar els documents per poder-nos-els mirar més a 
fons.

Crec que, com a mínim des d’Esquerra, som consci-
ents de la situació, som conscients, doncs, dels tres 
problemes que ens presentava al final: de quina és la 
situació de la bodega, de què suposa la compensació 
del dèficit o de les incerteses que podem tenir de cara 
al 2015 en un escenari que, de nou, no tornarà a ser 
senzill. I, per tant, compartir aquesta preocupació, i 
intentarem ajudar en el que puguem, com ens sembla 
que hem fet fins ara. Quan hem fet crítica d’allò que 
no compartíem –i podem posar l’exemple, en aquests 
temps, doncs, de l’externalització del Departament de 
Comunicació o de com s’havia portat l’ERO–..., pe-
rò també hem intentat felicitar i posar sobre la taula 
quan s’han renegociat segons quins contractes, quan 
s’ha posat llum a allò que en dèiem el «núvol», i sem-
pre fer-ho, doncs, des de la consciència de les dificul-
tats que hi ha hagut, de què suposa retallar un terç del 
pressupost total, i que l’escenari no ha sigut, en cap 
cas, gens fàcil.

Intentarem mantenir aquest paper d’estar sempre al 
costat, però alhora ser crítics amb allò que no veiem 
el camí que agafa; i en aquest moment complex i en 
aquests mesos que vénen per davant, doncs, intenta-
rem fer el mateix que hem fet fins ara. En continuarem 
parlant, segur, i intentarem estar al costat en allò que 
sigui possible.

Deixeu-nos parlar una mica també de l’IVA, que era 
un dels temes que ens havia portat aquí. Fer constar, 
en aquest cas, que per nosaltres el que està passant és 
una vergonya, és difícil de definir d’una altra manera. 
Si hi hagués un canvi legislatiu probablement no ens 
semblaria bé, però és que ni tan sols hi ha un canvi le-
gislatiu, sinó simplement un canvi de criteri que s’apli-
ca al nostre entendre amb efectes retroactius i que per 
nosaltres se suma a aquest acoso y derribo que fan cap 
als nostres mitjans públics, se suma –i n’hem parlat 
abans– a la situació que hi ha amb el múltiplex, i, per 
tant, per nosaltres no deixa de ser un nou atac a Cata-
lunya.

Li hem de donar la raó que després d’aquesta etapa 
d’ajustos importantíssims no és viable carregar aquest 
ajust no de 80, perquè entenem que hi haurà tota una 
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batalla legal i que això s’allargaria més, però dels 20 
que podria suposar cap aquest 2014 sobre el pressu-
post ordinari. Per tant, en la mesura que puguem, in-
tentar, doncs, donar suport al Govern amb la capaci-
tat que tinguem des d’aquí –malgrat que pot ser difícil 
per al mateix 2014 donar suport a trobar les solucions 
que puguem, en el marc tan complicat en què estem– 
perquè la nostra televisió pugui tirar endavant i tingui 
els recursos que li puguin faltar.

I no pot ser d’una altra manera, perquè si no el que es-
taríem fent és donar la raó a Madrid i donar-los d’al-
guna manera la victòria en aquest embat, perquè pro-
bablement ara sí que cauria definitivament el model, 
cauria el lideratge i debilitaríem una nova estructura 
d’estat, i, per tant, nosaltres en cap cas el que podem 
fer és deixar que això passi. Els encomanem o els ani-
mem en aquesta batalla política. Ens donava exemples 
de victòries que havien tingut en cert moment; jo crec 
que aquesta interpretació i aquests efectes retroactius 
són de bon defensar. Per tant, buscarem les solucions. 
Mentre seguim el camí, intentarem ajudar en el que 
puguem per tal que això acabi en les millors mans.

Acabo amb una afirmació que potser pot semblar un 
tema a banda, però que per nosaltres és evident que no 
ho és, perquè al final, doncs, tot acaba més o menys 
allà mateix. Jo crec que no paren aquests intents de 
debilitar les nostres estructures d’estat i de debilitar 
cada vegada els nostres serveis públics, i per tant per 
nosaltres la situació cada vegada és més clara. El 9 de 
novembre hem de votar, i no només hem de votar sinó 
que hem de guanyar, perquè això jo crec que és una si-
tuació que ja no es pot aguantar més. Per tant, el 9 de 
novembre votarem, el 9 de novembre guanyarem, i tot 
aquest atac permanent als nostres serveis públics co-
mençarà el camí del final.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En representació del Grup Parlamen-
tari del Partit Socialista de Catalunya, té la paraula la 
diputada Núria Parlon.

Núria Parlon Gil

Sí, gràcies. Nosaltres vam demanar conjuntament amb 
la majoria de grups aquesta compareixença i aquestes 
explicacions amb relació al tema, especialment, de la 
situació de l’IVA i el que podia repercutir sobre l’es-
tabilitat financera de la corporació, però agraïm espe-
cialment totes les explicacions que el senyor Brauli 
Duart ens ha donat.

Tot i així, la nostra ref lexió és: en el tema de 
l’IVA, com ja vam fer en el debat de política gene-
ral amb la proposta de resolució que tots vam signar, 
per part del nostre grup farem tot el possible perquè 
aquest tema es pugui resoldre. No és un fet que afecti 
exclusivament Catalunya, sinó que també s’ha donat 
a altres mitjans autonòmics de la resta de l’Estat; per 
tant, és un tema que per part nostra i per part del nos-
tre grup..., tot l’ajut que puguem fer en aquesta direc-
ció, a partir de les diferents iniciatives també al Con-

grés i a partir de recolzar en aquest cas el Govern i la 
corporació, doncs..., així ho farem.

Les dades que ens presentava el senyor Duart, a dia 
d’avui ens permeten demostrar que la situació de la 
corporació és de vulnerabilitat econòmica, financera, 
i, per tant, que resta en perill la seva sostenibilitat. So-
ta el nostre punt de vista, els esforços que vostè apun-
tava que s’han fet en diferents direccions, també sota 
el nostre punt de vista a vegades de manera improvi-
sada, probablement per la situació provocada del mo-
ment i de la incertesa i de les retallades que han afec-
tat altres partides i altres serveis públics, i com no pot 
ser d’una altra manera, també la corporació, han por-
tat a prendre decisions que en segons quins moments 
hem viscut en aquesta comissió, i s’han viscut a la ma-
teixa televisió pública o a la ràdio, de tensions amb el 
personal laboral, amb els ERO i amb les diferents ini-
ciatives que s’han pres.

Tot i així, amb les dades que tenim a sobre la taula i 
que vostè ens ha presentat, realment no podem dir que 
les coses estiguin bé ni que en un futur puguin anar 
bé, lamentablement. Tot està en risc. Hem vist que la 
publicitat no té «visos» de repuntar d’una manera sig-
nificativa quant a la generació d’ingressos. No és pre-
visible que en un context com l’actual, on s’estan apli-
cant retallades a serveis bàsics com és l’educació, com 
és la sanitat, com és l’atenció als serveis socials, pu-
guin incrementar-se o es pugui justificar des del Go-
vern un increment dels recursos a la televisió pública; 
per tant, tampoc no és previsible que en aquest sen-
tit vinguin aquests recursos. L’ERO també genera tota 
una sèrie d’incerteses pel que fa a la plantilla i pel que 
fa al capital humà de la corporació, que són els seus 
treballadors i les seves treballadores.

Per tant, en aquest full de ruta no sabem de quina ma-
nera –a part d’això que vostè ens comentava d’aquests 
7,5 milions de rascar partides, que és difícil, perquè 
estem parlant d’una quantitat considerable– es pot es-
tabilitzar la corporació, com pot ser a través de la re-
ducció de la despesa en producció aliena, o a través 
de la disminució de les retribucions del personal, que 
vostè abans ja ha fet esment d’algunes de les inicia-
tives que s’han pres i que nosaltres ja hem..., com he 
posat de manifest en la intervenció a la part de con-
trol, pel que afecta a les retribucions complementà-
ries les avalem i hi estem d’acord, i creiem que aquí 
s’ha fet un esforç important. Però només queden el 
camí de reduir despeses, o bé demanar més recursos, 
en aquest cas, al Govern.

I des del nostre grup això creiem que requereix un de-
bat seriós, un debat que cerqui el consens de les di-
ferents forces polítiques per fer-ho possible, perquè si 
no realment –i això és el que jo abans li volia insi nuar 
sense ofendre’l–..., és a dir, la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals està tocada de mort. I no és 
que vostè amagui les dades, al contrari, no ens les ha 
amagat, ens les ha dibuixat aquí, però realment sí que 
requerim un debat seriós, ja sigui a través d’aquest 
Ple monogràfic que el nostre grup demanarà, per de-
batre totes les qüestions que afecten la corporació 
– entre elles, també els aspectes relacionats amb la plu-
ralitat del mitjà–, però sobretot ser  capaços d’afrontar 
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aquest debat amb la transparència que requereix. És a 
dir, amb els efectes sobrevinguts de l’IVA i la situa-
ció pròpia de la corporació –que ja arrossegava– de 
menys recursos, doncs, evidentment, la situació es fa 
insostenible.

Per tant, per part nostra el que demanem, per part del 
Grup Socialista, és que aquest debat es faci de mane-
ra seriosa i transparent en l’espai del Ple parlamentari 
per poder cercar, si més no, aquells acords que han de 
permetre no trobar-nos amb decisions improvisades, 
forçades i que tensionin el funcionament de la corpo-
ració i dels mitjans públics fins a una situació que si-
gui clarament insostenible.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn ara del Partit Popular, i, 
per tant, la veu la tindrà la seva portaveu, en aquest 
cas en la persona de la diputada Marisa Xandri, qui té 
la paraula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, jo començaré la meva interven-
ció també parlant de l’IVA. Jo m’adreço al president 
de la corporació, però també als diputats que han de-
manat la compareixença, tots els diputats que han 
de manat la compareixença del senyor Duart perquè 
ens expliqués la situació de com repercutirà aquest 
impost, no?, que està demanant el Govern de l’Estat.

Doncs, jo m’adreço a tots ells i els demanaria que 
fessin un esforç, sobretot per part dels grups parla-
mentaris, de llegir-se l’informe sobre la tributació de 
l’IVA pel que fa referència a les activitats que duen a 
terme els serveis públics de ràdio i televisió, un infor-
me de quaranta-quatre pàgines de l’Agència Tributària 
que explica perfectament les diferents modalitats de 
tributació de l’IVA en mitjans de comunicació públics 
autonòmics.

Estem acostumats, no?, en aquest Parlament, que a to-
tes les qüestions se’ls vol treure un rèdit polític bus-
cant sempre la culpabilitat, doncs, del Govern de l’Es-
tat, no?, del Govern d’Espanya. I en aquest cas, com 
en la resta de casos, tot té una lògica, i m’agradaria 
que vostès no vulguin veure fantasmes on no n’hi ha. 
Vull dir, ja ho ha dit també la senyora Parlon: això de 
l’IVA afecta també altres comunitats, aquesta norma-
tiva afecta altres comunitats, com és la televisió de 
Galícia. Per cert, una comunitat que, ho vull recordar, 
és del Partit Popular, on governa el Partit Popular per 
majoria absoluta. Per tant, no vulguin veure aquí un 
atac del Govern de l’Estat a la televisió i a la ràdio pú-
bliques catalanes.

Entenc que tenen tot el dret de presentar recursos, els 
recursos que calguin, on calguin, perquè..., bé, i de fet 
ho comparteixo totalment, no? Però abans..., jo crec 
que abans d’opinar i de criticar –sobretot parlo pels 
grups polítics, principalment, no?–, els recomanaria, 
doncs, la lectura d’aquest informe. Una altra opció que 
tenen, des de la corporació i també des del Govern, 

és la d’intentar negociar amb el Ministeri d’Hisenda 
el seu pagament per tal d’alleugerir aquesta càrrega, a 
veure de quina manera, doncs, es pot fer front a aquest 
pagament.

Quant al múltiplex, que també ha sortit, crec que el 
Partit Popular, doncs, hem de dir molt clar i en veu 
alta, no?, que si us plau no enganyin més els ciuta-
dans –no enganyin més els ciutadans. Si Catalunya, en 
aquesta qüestió, és una comunitat autònoma privile-
giada! Vostè sap, senyor Duart, que Catalunya té tres 
múltiplexs. Sí que és veritat que un està cedit o forma 
part del Grup Godó, però té tres múltiplexs. Per tant, 
aquí ens quedem amb dos, cosa que no passa a la resta 
de comunitats autònomes, on es quedaran amb un sol 
múltiplex.

També sap vostè, senyor Duart, que les decisions que 
s’han pres des del Govern d’Espanya respecte a aques-
ta qüestió provenen d’un mandat europeu i que el Go-
vern, el Govern de Catalunya, coneix des del passat 
24 d’agost del 2012. Vull dir, que no entenc aquest re-
bombori ara, i, bé, des de fa uns mesos cap aquí, quan 
se sap des de fa, doncs, més de dos anys. I vostè, que 
té tanta tendència, no?, moltes vegades, a comparar-se 
amb altres comunitats autònomes, doncs, també com-
pari’s en aquest cas amb altres comunitats, i veurà que 
Catalunya, ho repeteixo, és una privilegiada en aquest 
sentit. I, ho vull tornar a repetir, que quedi clar que el 
Govern de l’Estat en cap cas –en cap cas– pretén vetar 
els ciutadans de Catalunya, vetar una televisió auto-
nòmica i una ràdio autonòmica com és TV3, com és 
Catalunya Ràdio. Per tant, els fantasmes, tregui-se’ls 
de sobre, perquè no hi són.

Quant a la situació econòmica de la «corpo», bé, vos-
tè ja ha dit, no?, que a partir del 2011 es prenen una 
sèrie de mesures per aconseguir una estabilitat pres-
supostària. Però és que hem de tirar molt enrere, no?, 
hem d’anar a l’època del tripartit, 2007-2011, quan ja 
estàvem en època de crisi. Doncs, aquí hi va haver una 
sobredimensió..., vamos, la corporació es va sobredi-
mensionar, no? Jo crec..., m’agradaria saber si vostè 
creu, com nosaltres, que en aquella època –ho repetei-
xo, ja en època de crisi econòmica–..., coincideix en el 
fet que la «corpo» estava sobredimensionada.

És evident que en plena crisi, com estem ara i en els 
anys que a vostè li ha tocat, doncs, ser president de 
la corporació –acabo, president–..., estem en moments 
de crisi, estem en un context de crisi econòmica, on 
hi ha hagut retallades pel que fa al tema de sanitat, 
per al tema d’educació, en serveis bàsics, i és evident 
que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
no se’n pot salvar, és evident. Jo crec que això ho en-
tén tothom. I quasi m’atreviria a dir, doncs, que abans 
de retallar serveis socials crec que s’ha de retallar en 
mitjans de comunicació.

Deia: «Hem de garantir lideratge i qualitat dels con-
tinguts.» Hi estem totalment d’acord, però sempre que 
aquesta televisió pública i aquesta ràdio pública deixin 
de ser estructures d’estat, perquè sota aquesta premis-
sa crec que fan un flac favor als mitjans públics cata-
lans. Crec que vostès són responsables que Catalunya 
tingui uns mitjans on es mostri una visió objectiva i 
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no unidireccional, que és el que està passant actual-
ment i que hem denunciat, com vostè sap, des de 
sempre.

I, finalment, un tema que també ens preocupa: el tema 
de la transparència, no? Vostè parlava de la transpa-
rència, de la importància... Bé, jo crec que, justament, 
la «corpo» s’ha caracteritzat per l’opacitat. És veri-
tat que per primera vegada s’han publicat, doncs, per 
exemple, els sous dels treballadors; però, a veure, aquí 
les coses poden ser per convicció o per obligació, i en 
aquest cas crec que ho van fer per obligació, perquè 
sabien que aquí al Parlament s’havia d’aprovar una llei 
de transparència.

Bé, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i per això li donem la paraula a la dipu-
tada Marta Ribas, perquè exposi el seu posicionament.

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Un parell de reflexions primer de 
tot, senyor Duart, i li trasllado unes preguntes.

Primera reflexió, sobre la qüestió de l’IVA –com que 
em toca intervenir després del Partit Popular, crec 
que algunes coses que..., és evident que és inevitable 
respondre. Jo crec que fins i tot la mateixa nota de la 
cor poració deixava clar que és un tema que afecta les 
televisions i ràdios públiques no estatals. El problema 
és que en aquest Parlament de Catalunya no tenim cap 
competència respecte a Televisió de Galícia, ni res-
pecte a l’andalusa, ni respecte a BTV –que també està 
afectada, per exemple, si no estic equivocada– o a al-
tres de locals.

Per tant, com que el que ens pertoca en aquesta co-
missió és parlar sobre els mitjans de comunicació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, nos-
altres volem reiterar aquí el que ja vam fer conjunta-
ment amb una resolució al darrer Ple del debat de po-
lítica general: que estem en desacord, disconformes, 
amb aquest canvi de criteri no justificat, i especial-
ment amb els efectes retroactius d’un canvi de crite-
ri no justificat amb efectes molt perjudicials respecte 
als nostres mitjans de comunicació públics de Catalu-
nya; també segurament respecte als altres, però aquí 
hem de vetllar pel que hem de vetllar i és competèn-
cia nostra.

Més enllà d’això, una altra reflexió. La veritat és que 
preocupada, senyor Duart, com no podria ser d’altra 
forma, a partir de la sinceritat de les dades que ens 
ha aportat i de les reflexions, que posen de manifest, 
doncs, que hi ha en perill la sostenibilitat de la corpo-
ració, que hi ha un risc, una alerta i un perill real res-
pecte a la sostenibilitat de la corporació.

Per tant, a partir d’aquestes reflexions, li trasllado 
unes quantes preguntes. D’una banda, a partir de la 
seva afirmació que el Govern –crec que ha esmentat el 
conseller Mas-Colell– s’ha compromès a no deixar-los 

sols davant d’aquest problema de fer front a aquests 
possibles 80 milions d’euros –si fos així– respecte a 
l’IVA, voldria una mica més de detall sobre quin és 
aquest compromís del Govern. Això vol dir que el Go-
vern es farà càrrec d’aquests diners sense que cap part 
d’aquests diners carregui respecte al pressupost de la 
corporació? O quina part dels costos sí que es carre-
garien respecte als pressupostos de la corporació. Si 
també té aquest compromís –que entenc que sí– per 
part del conseller Homs.

Li volia preguntar –perquè és un dels dubtes que ha 
anat planant, no?, i que el Partit Popular habitualment 
també sempre planteja– per què no hi ha hagut un 
canvi de criteris en aquest tema pressupostàriament 
l’any 2014, sabent des de fa temps que l’Estat, doncs, 
estava plantejant aquest canvi. Tot i que hi estiguem 
en contra, eh? Però, davant de la possibilitat que ai-
xò tirés endavant, per què no s’ha plantejat cap canvi 
respecte d’aquest any? I estem amb el risc, doncs, que, 
bé, tot plegat, eh?, ens afecti també en els pressupostos 
d’aquest any.

Quina coordinació han establert –que entenc que n’hi 
deu haver– amb les altres televisions autonòmiques o 
locals afectades, que crec que ja estan responent de 
vies diverses a aquesta situació; i entenc que, com a 
consell de govern de la corporació, deuen haver parlat 
amb els òrgans de govern d’aquestes altres televisions 
respecte d’aquesta situació, respecte a la possibilitat 
de fer accions conjuntes, o respecte al tipus de respos-
ta adequada a aquesta situació.

I una darrera pregunta –i li demanaria sinceritat, igual 
que l’ha tingut abans i que li agraeixo. Realment pot 
retallar més la corporació el pressupost per al 2015? 
Més enllà del tema de l’IVA, la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals es pot permetre, sense posar 
en risc el model, retallar més el pressupost?

I vist això, o a partir d’aquestes preguntes, li faig una 
última reflexió petició. Nosaltres també farem tot el 
possible perquè el 9 de novembre votem a Catalunya, 
perquè la ciutadania de Catalunya decideixi quina vo-
lem que sigui la relació entre Catalunya i Espanya. Però 
el 10 de novembre resulta que la corporació continuarà 
tenint un problema greu de pressupost per a l’any vinent 
i de seguretat de la sostenibilitat de la mateixa qualitat, 
com a mínim, del que hem tingut fins ara en els mitjans 
de comunicació públics de Catalunya. Sembla que els 
qui el darrer any han permès l’aprovació dels pressu-
postos de la corporació i de la resta dels pressupostos, 
doncs, els estan dient que el 9 de novembre es resol tot. 
I com que no serà així –com que no serà així: passi el 
que passi en la votació del 9 de novembre, el 10 de no-
vembre caldrà continuar aprovant uns pressupostos per 
a l’any vinent–, li demano, senyor Duart, que aquesta 
vegada no actuïn com han estat actuant..., com ha estat 
actuant vostè des que és president del consell de govern 
de la corporació, que ho faci sense opacitat, que ho fa-
ci realment amb diàleg amb tothom. I li reclamo que, 
evidentment, ho faci amb diàleg amb els treballadors i 
treballadores de la corporació, que són els primers que 
han de ser conscients d’aquesta situació, i segurament 
els primers que poden fer aportacions també propositi-
ves respecte a com sortir d’aquesta situació.
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El president

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, per la qual cosa li donem la paraula al 
diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidente. Gracias, señor Duart, por su ex-
posición. Tocaré algunos puntos.

El primero, la gestión, ¿eh? Nosotros, desde luego, yo 
creo que no podemos criticar que desde la dirección 
de la corporació se intente ajustar al máximo el pre-
supuesto, y, por tanto, ello pase también por ajustar el 
personal, por ajustar los salarios, por pedir sacrificios 
a una plantilla que..., cuando se hizo público el sueldo 
de la mayoría de los trabajadores de TV3, por ejemplo, 
y de los medios de la corporació, resultó que estaban, 
pues, seguramente muy beneficiados. Cobran unos 
sueldos muy por encima de personas de la misma ca-
tegoría profesional, y por ello entendemos que existe 
un agravio comparativo con el resto de trabajadores.

El por qué los trabajadores de la joya de la corona y la 
niña mimada del Gobierno de la Generalitat a efectos 
comunicativos cobran más que cualquier otra persona 
de la misma categoría profesional, pues, es algo que 
nos podemos preguntar y que podemos achacar, se-
guramente, a todos y cada uno de los gobiernos de la 
Generalitat, que han querido tener bien, digamos, pro-
clives y bien cercanos a todos los trabajadores de los 
medios de comunicación públicos catalanes.

Esos errores de gestión de entonces se los encuentra 
probablemente usted ahora, señor Duart, y por tanto 
nosotros creemos que esta televisión que está generan-
do..., no, esta televisión no: esta televisión y esta radio 
que están generando 225 millones de euros que esta-
mos pagando todos los catalanes –todos–, también los 
que no nos sentimos en absoluto representados por la 
ideología que rezuman los medios de comunicación 
públicos catalanes; todos estamos pagando una can-
tidad astronómica, y nuestra televisión es de las que 
tienen más déficit, es la que tiene más déficit de to-
das las televisiones autonómicas. Ah, por cierto: au-
tonómicas, aunque el señor Duart apostille «nacional» 
–usted dice «nacional», yo digo «autonómicas». Pero 
en ese cambio de..., esa discordancia ideológica, pues, 
posiblemente explica muchas de las cosas que luego 
nos vemos obligados a criticar desde mi partido.

El tema del IVA. Mire, esto es otra de las cosas que 
pasan en Cataluña, y yo no sé si pasan en el resto del 
mundo con la intensidad que pasan aquí. Yo creo que 
los partidos de la oposición lo que tenemos que ha-
cer es, cuando comparece aquí un señor que ocupa 
una altísima responsabilidad en los medios de comu-
nicación públicos catalanes..., no es darle la adhesión 
incondicional de los partidos ante un ataque exter-
no que sufre nuestra televisión. Yo creo que lo que 
toca es hacer oposición –lo que toca es hacer oposi-
ción– y decirle: «¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué 
hicieron? ¿Tomaron las medidas cuando supieron 
el cambio de criterio de la Agencia Tributaria para 
adaptarse? ¿Tienen ustedes posibilidades de ganar es-

te contencioso con el Estado o no?» Y vigilar que, si 
existen unas acciones jurídicas para vencer el tema 
este en los tribunales, se haga.

Desde Ciudadanos, por descontado, nos interesa que 
la televisión autonómica catalana pueda hacer su co-
metido; no el que está desarrollando, pero el que es-
taría llamada a realizar nos interesa, nos gusta. Que-
remos que TV3 sea una buena televisión, como lo es 
en muchos aspectos; no en el ideológico, pero sí con 
grandísimos profesionales que luego se ven obligados, 
por lo visto, a darle el sesgo que tienen nuestra televi-
sión y nuestra radio catalanas. Pero sí que es una tele-
visión con profesionales muy formados y con progra-
mas hechos con muchísima competencia profesional.

No obstante, si por parte del Gobierno, del Ministerio 
de Hacienda, se está procediendo a una revisión de los 
criterios que afecta a todas las televisiones autonómi-
cas, nosotros deseamos que en TV3 se pueda superar 
esta cuestión, pero lo que no vamos a hacer es unirnos 
a una especie de auto de fe en el que todos los parti-
dos, para demostrar lo catalanísimos que somos y lo 
irreductibles que somos, vamos a apoyar contra viento 
y marea una cuestión que no deja de ser de pura ges-
tión económica y tributaria. Por lo tanto, esa es nues-
tra posición. Sí que queremos saber y por eso pedimos 
la comparecencia del señor Duart para que se expli-
que, pero no lo hacemos para hacer de palmeros con-
tra el Gobierno de España o contra el Ministerio de 
Hacienda de España. Esa es la pequeña diferencia en 
los sistemas democráticos normales, por decirlo así.

Señor Duart, se me acaba el tiempo. Yo lo único que 
quería reiterarle es que no queremos..., desde Ciudada-
nos no nos parece que la corporació tenga que erigirse 
en una estructura de estado, ni en una herramienta de 
construcción nacional. Lo que queremos es una tele-
visión para todos, imparcial, que de verdad haga un 
servicio público en el que todos los catalanes, que pa-
gamos mucho, nos sintamos representados, y además 
una televisión bien gestionada que reduzca el déficit 
enorme que tiene; no solamente que tape los agujeros 
con dinero público, sino que consiga una reducción 
suficiente de sus costes, que son elevadísimos, elefan-
cíacos, lo suficiente como para que a todos los catala-
nes, encima, no nos cuesten más dinero los medios de 
comunicación catalanes.

El president

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, per la qual cosa li dono la 
paraula al diputat Albert Batalla perquè faci les seves 
consideracions.

Albert Batalla i Siscart

Gràcies, senyor president. Gràcies també al president 
de la corporació per les explicacions que ha fet sobre 
la qüestió de l’IVA, però també per haver-nos posat en 
context tota la situació economicofinancera de la tele-
visió i l’esforç fet també en aquests darrers temps.

Jo crec que en la diapositiva on..., la fotografia que ens 
queda d’aquesta explicació, com a mínim des del nos-
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tre punt de vista, és que la televisió té dificultats eco-
nòmiques per diversos motius. En primer lloc, potser, 
perquè en els anys de bonança i en els anys en què es 
va començar a notar ja una certa crisi econòmica no 
es va estar prou atent, es va fer probablement una ges-
tió laxa i poc responsable dels recursos de la televisió, 
i, per tant, això suposa una herència, suposa una càr-
rega important a gestionar en el futur.

Evidentment, també una situació de crisi, no volguda 
per ningú, però que intervé d’una forma molt directa 
també en els ingressos de la mateixa televisió, ja si-
gui per la via del que té disponible el Govern per po-
der atorgar a la televisió a través dels pressupostos que 
s’aproven en aquest Parlament, ja sigui per la via tam-
bé dels ingressos publicitaris, per tant, de la disponi-
bilitat de les mateixes empreses per a fer publicitat i 
generar ingressos a la televisió del nostre país.

Però crec també, sincerament..., i crec que la qüestió 
de l’IVA, la qüestió d’altres temes que s’han parlat en 
la comissió –sobre les subvencions, sobre el múlti-
plex, etcètera–, respon clarament també a una opera-
ció d’asfíxia, a una operació d’asfíxia volguda, plani-
ficada en aquest cas per part del Govern de l’Estat. Jo 
crec que alguns portaveus han donat la resposta. Ens 
diuen: «No considerin TV3 com una estructura d’estat 
–no considerin TV3 com una estructura d’estat. Vo-
lem que sigui» –no ho han dit d’aquesta manera, però, 
vaja, en les seves paraules jo crec que es veu clara-
ment–..., «volem que TV3 sigui una televisió de barri, 
gairebé, no?, i no una televisió nacional, una televisió 
de país.» I, per tant, des d’aquest punt de vista, la res-
posta del que ens està passant, en part, ve per aquí: 
perquè hi ha una operació planificada perquè TV3 no 
sigui la televisió nacional, perquè TV3 no sigui una 
estructura d’estat. «I si no la podem tancar» –pensen 
alguns–, «doncs, intentem asfixiar-la.» Per tant, inici-
em l’operació asfíxia.

Ja dic, ja he reconegut prèviament, que hi ha coses que 
formen part de la gestió interna de la televisió que no 
tenen res a veure amb decisions que es prenguin més 
enllà de l’Ebre. Són qüestions que s’han hagut d’anar 
treballant i s’han hagut d’anar afrontant des d’aquí, 
algunes que tenen a veure amb la crisi, d’altres que 
tenen a veure amb la gestió que s’ha fet al llarg dels 
anys d’aquesta televisió i la inflació que hi ha pogut 
haver en alguns capítols. Però de la mateixa manera 
que es reconeix això, jo crec que s’ha de reconèixer 
clarament –i com a mínim aquesta és la nostra visió 
de les coses, i crec que és bastant compartida arreu del 
país–..., i és que hi ha una clara voluntat d’iniciar, o de 
continuar, o de perseverar en una operació asfíxia a 
TV3 i a Catalunya Ràdio.

I després algú diu: «Bé, però, escolti’m, això de 
l’IVA i això dels múltiplexs també passa amb Televi-
sió de Galícia, ja passa també amb altres televisions 
de caràcter autonòmic.» Sincerament, jo crec que en 
la mentalitat de qui planifica aquesta operació asfíxia, 
Televisió de Galícia i d’altres televisions acaben sent 
víctimes col·laterals de la voluntat ben clara i evident 
de silenciar, d’asfixiar Televisió de Catalunya.

Per tant, des del nostre punt de vista, què creiem que 
cal fer? Des d’un punt de vista de defensa polític d’un 
model, d’un model de qualitat, d’un model reconegut 
pels mateixos espectadors, vostè ho ha dit: hem es-
tat líders i som líders de forma bastant habitual en el 
nostre país; dels últims quaranta-cinc mesos, quaran-
ta TV3 ha estat líder. La, diguéssim, intensitat o el li-
deratge dels serveis informatius són encara molt més 
evidents. Per tant, defensa d’un model que fa que hi 
hagi molta gent d’aquest país, doncs, que tingui TV3 
com a principal canal de referència –que no l’únic, 
evidentment.

Per altra banda, una acció parlamentària, també, da-
vant el mateix Govern de Catalunya, per veure com 
podem ajudar a resoldre aquesta situació, però també 
una acció parlamentària de denúncia, com deia fa una 
estona.

Després, evidentment, també una acció directament 
de la gent que formeu part de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, ja sigui des de la direcció, 
fins als representants dels treballadors, per veure en 
un procés de diàleg com es poden anar també reso-
lent aquestes qüestions, reptes plantejats de la soste-
nibilitat de la televisió i de la ràdio; una millora, una 
eficiència en la gestió, com s’ha anat fent en aquests 
darrers anys, però encara més intensa, entenent que la 
situació és molt gruixuda.

Una darrera pregunta per finalitzar. Entenc que vostès 
s’han adreçat, en el moment en què han rebut aquesta 
notificació per part del ministeri, al ministeri per pre-
guntar les causes del perquè d’aquest canvi de criteri. 
Voldria saber si han tingut alguna resposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. I ara, per aclarir les expli-
cacions que han fet vostès o contestar les preguntes, 
doncs, donem la paraula al senyor Brauli Duart. (Pau
sa.) Bé, entenem que un temps entre deu minuts i un 
quart d’hora, més o menys, per gestionar-ho.

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

Intentaré seguir una mica el fil de les intervencions 
que s’han produït com a respostes puntuals. Si de cas, 
després faria una reflexió final.

Amb relació a l’afirmació de la senyora Parlon que la 
corporació està tocada de mort o hi ha risc que estigui 
tocada de mort i que hi ha vulnerabilitat, en aquests 
moments el principal risc d’un nivell molt elevat jo 
l’ubico en el tema de l’IVA. I en el tema de l’IVA, com 
he informat abans, hi han contactes amb el Govern de 
la Generalitat per resoldre’l i hi ha la predisposició 
del Govern de la Generalitat a ajudar-nos a resoldre 
aquest tema.

En aquests moments, els detalls no puc donar-los, per-
què no els tinc encara. Ells en són conscients. Hi ha 
una comissió conjunta que estem seguint tot el tema 
aquest de l’aplicació. No sabem encara..., no hem en-
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trat encara a dir: «Escolta, per a aquest any necessi-
tarem tants diners i a veure com ho resolem», perquè 
això..., es dóna per fet que aquesta serà la darrera fase. 
La fase en què estem ara és tota la via de recursos i to-
ta la via de presentar les al·legacions que corresponen 
davant de l’Agència Tributària per defensar la nostra 
posició. I el següent pas seria el de la fórmula per re-
soldre el dèficit que a nosaltres ens pot generar aques-
ta situació.

I el que dic és que de part del Govern, els noms..., cite 
amb els que he tingut contactes, però el Govern a mi 
m’ha fet arribar la seva predisposició a no només estar 
al costat, sinó a ajudar-nos a resoldre-ho, perquè com 
nosaltres hem dit públicament, amb els nostres recur-
sos que en disposem ara no podem fer front a aquesta 
realitat. I, per tant, aquest risc hi és, però a la vega-
da hi ha la tranquil·litat que el Govern ens ha dit que 
aquesta qüestió que nosaltres no podem resoldre amb 
els nostres recursos s’haurà de resoldre per aquesta al-
tra via.

En canvi, pel que fa a la situació ordinària de la cor-
poració a la gestió, estem en un punt on podem estar, 
dintre de tots els ajustos, satisfets per haver aconseguit 
aquesta estabilització pressupostària; que el gran risc 
que tenia aquesta casa era això: que a la publicitat hi 
hagués una caiguda lliure, que els ingressos via apor-
tació fossin una caiguda lliure, i que això fos direc-
tament insostenible –com ha passat en d’altres llocs, 
com he explicat. Nosaltres estem en una situació on 
ara, en aquests moments, hem aconseguit estabilitzar 
pressupostàriament la corporació, i això ens ha de do-
nar molta tranquil·litat de cara al futur.

Podem ajustar encara més el pressupost a la baixa? 
Doncs, jo preferiria que no, sincerament, senyora Ri-
bas –jo preferiria que no. Crec que hem arribat a un 
punt on l’ajust ha estat molt fort; 35 per cent menys 
de recursos en quatre anys realment és un ajust molt 
rellevant –molt rellevant–, però podem dir que aquest 
ajust l’hem fet amb tota una sèrie de mesures..., algu-
nes d’elles, evidentment, adaptant-nos a la realitat en 
què estàvem, com passa sempre que es gestiona l’àm-
bit públic i el privat. Evidentment, tu no pots fer un pla 
quinquennal, aquest..., allò de saber què faràs un any i 
l’altre, sinó que, evidentment, determinades qüestions, 
en funció de la realitat, en funció de com evoluciona 
tot..., t’has d’adaptar. Per exemple, ara tenim la realitat 
que la publicitat comença a repuntar –lleugerament, 
però comença a repuntar–, i això és una bona notícia 
que repercutirà en positiu pel que fa a les partides de 
continguts audiovisuals. I això, evidentment, fa un any 
no podíem preveure-ho.

Però pel que fa a la gestió global de la casa, ara, en 
aquests moments, tenim aquesta estabilitat pressupos-
tària. Hem fet un ajust del 35 per cent, i els resultats, 
com passa en qualsevol empresa..., perquè, clar, nosal-
tres no hem fet aquest ajust a base de deixar de –po-
sem per exemple– donar subvencions, coses que dius: 
«Bé...» No, no, nosaltres som una casa que hem ajustat 
el 35 per cent i hem mantingut la nostra oferta, hem 
mantingut el nostre producte al carrer; i el que és 
millor, hem aconseguit que aquest producte que nos-
altres posem al carrer, aquests continguts audiovisu-

als que nosaltres oferim als ciutadans de Catalunya, 
continuen sent els preferits per aquests ciutadans de 
Catalunya.

Ajustar un 35 per cent i mantenir el lideratge quaranta 
dels últims quaranta-cinc mesos. (Pausa.) Comparem, 
eh? No és un resultat habitual al llarg de la història, 
des del 92 cap aquí –que és quan es mesuren les au-
diències. De fet, entre el període 2005 i 2009, si no 
em falla la memòria..., 2005-2008, érem tercers anu-
alment. Hi havien anys, hi havien mesos, que ens pas-
sava per davant fins i tot Televisió Espanyola. Aquí, 
dels últims quaranta-cinc mesos, quaranta hem estat 
líders, ajustant el 35 per cent del pressupost i amb me-
sures que –algunes d’elles– inevitablement –inevita-
blement– han generat tensió, com és lògic. Clar, tots 
tenim una sèrie de compromisos, tots tenim una sèrie 
de plantejaments, i qualsevol cosa que això ho alte-
ri, i més en situacions com aquesta, doncs, inevitable-
ment...

No sempre és fàcil adaptar-se. Jo puc demanar als 
companys que treballen a la corporació tota una sè-
rie d’esforços i això, doncs, sempre és complicat. No 
he trobat encara ningú..., la gent pot entendre-ho, però 
no he trobat ningú que li digués: «Escolta, hem d’ajus-
tar-nos el cinturó», i digui: «Oh! Que bé!» No n’he 
trobat ni un; enlloc, a cap sector, ni públic, ni privat. 
Com és lògic –com és lògic, eh?, vull subratllar-ho. 
Per tant, a casa nostra tots els esforços que hem hagut 
de fer a dintre en recursos humans han estat comple-
xos, difícils, i han costat negociacions de vegades du-
res, de vegades dures i difícils, perquè forma part del 
factor humà, però necessàries. I jo crec que, en gene-
ral –en general–, podem fer una valoració global que 
hem arribat a bon port en moltes d’elles.

Un ERO que semblava..., que mai s’havia fet en aque-
lla casa, que semblava quelcom que ens generaria un 
conflicte absolutament irresoluble, va finalitzar amb 
un acord amb tots els comitès d’empresa amb unes 
indemnitzacions que eren les bàsiques que preveu la 
normativa laboral. No estem parlant, allò, dels qua-
ranta-cinc dies de Telemadrid o dels quaranta-cinc di-
es de Canal 9 que per sentència han de pagar: estem 
parlant d’indemnitzacions de vint dies per any treba-
llat, la mínima que preveu. I aquest ERO ha acabat en 
284 persones, si no em falla la memòria. (Pausa.) En 
la pràctica –en la pràctica–, com els he explicat alguna 
vegada, amb sortides que –en la pràctica– van acabar 
sent totes voluntàries. Perquè, inicialment, obligato-
ri era per a tots els majors de seixanta-un anys, però 
com que al final van haver-hi tants voluntaris, i els de 
seixanta-un anys van voler marxar també, al final han 
estat més persones les que han marxat que les que ini-
cialment s’havien previst.

I, per tant, crec que la valoració global de tota aquesta 
qüestió, malgrat els moments durs, jo crec que és po-
sitiva. Per què? Perquè això, aquest esforç per aquesta 
banda de capítol I, sumat als esforços que hem hagut 
de demanar a tot el sector extern de continguts audio-
visuals..., que també han patit, i han patit molt, i estan 
patint, perquè en tots aquests ajustos que jo els deia 
en percentatges, el percentatge significa que a l’altra 
banda hi han empreses on també hi han treballadors 
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que s’han vist afectats per aquests ajustos, no els obli-
dem; o sigui, la meva preocupació ha de ser la corpo-
ració, però la corporació també ha de ser motor de la 
indústria audiovisual, perquè vostès ho varen decidir. 
I, per tant, globalment, tots aquests ajustos han tingut 
aquestes afectacions, i això és negatiu. És negatiu, i és 
dur, i és difícil. Però hem arribat a un punt on després 
de tot aquest esforç, després d’aquests tres anys d’es-
forç, hem estabilitzat pressupostàriament la corpora-
ció, i no hi ha risc de desequilibri si fem les coses ben 
fetes. Si fem les coses ben fetes i continuem en la lí-
nia que ens vam marcar el 2011 en aquell pla estratè-
gic que els he parlat tantes vegades, que es va marcar 
l’anterior consell de govern, on jo era també, i que ara 
estem aplicant.

Per què? Perquè la casa l’hem d’adaptar de cara al fu-
tur. I això que hem fet fins ara..., hem arribat a un punt 
on jo crec que no seria positiu continuar rebaixant els 
nostres recursos –això, no seria positiu. Haurem de 
discutir internament com els gestionem de la manera 
més eficient –que ja ho estem fent–, però seria conve-
nient no ajustar més. Però el problema que jo he vin-
gut aquí a explicar-los no és..., volia explicar-los i dir: 
«Senyors, hem fet tot això. Ha estat difícil, ha estat 
dur de vegades, però hem arribat a un punt on hem 
ajustat el 35 per cent amb un bon resultat de les nos-
tres audiències. Però el problema principal que tenim 
no és aquest.»

La casa està estabilitzada i confiem que ho estiga en 
el futur. Nosaltres tenim d’altres problemes. El prin-
cipal d’ells, l’IVA. I aquí entraré en alguna resposta. 
Que sí, que sí que és evident que l’IVA l’apliquen a 
totes les televisions públiques d’àmbit no estatal, com 
bé apuntava la senyora Ribas que nosaltres vam indi-
car. No ho hem amagat mai –no ho hem amagat mai. 
Les afecta a totes. Però és més que evident que no hi 
ha ni una televisió d’aquest àmbit que tingui l’impac-
te global negatiu que té la nostra –no n’hi ha ni una. 
(Pausa.) Clar, no és el mateix. Per què? Perquè nosal-
tres tenim un model de televisió que aquest Parlament 
va decidir, i de ràdio, tenim un model de mitjans au-
diovisuals públics de Catalunya que va decidir aquest 
Parlament, que és el que és, amb una oferta que no té 
res a veure amb les ofertes que fan la resta de corpo-
racions.

Aquest problema, a la televisió i ràdio autonòmiques 
de Castella - la Manxa, els suposa un impacte de 
300.000 euros. (Pausa.) D’acord? Per què? Perquè ells 
tenen una cadena de televisió, una ràdio, amb uns cos-
tos i amb un pressupost molt menors. Però vostès no 
és aquest el model que volien per a Catalunya, quan 
van aprovar la creació de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió l’any 83. Vostès no és aquest, el mo-
del de servei públic que volien per a Catalunya quan el 
2005 van aprovar la Llei de comunicació audiovisual. 
Aquest país vol un altre model de serveis públics, que 
és el que tenim, i el que tenim implica l’oferta que te-
nim ara.

I si ens trauen aquest mux..., que sí que és veritat que 
també el treuen a les altres televisions que vostè diu, 
però si ens trauen aquest mux, a les altres televisions 
no els afecta en res, perquè la seva oferta és d’un o de 

dos canals com a molt, i en un mux n’hi caben quatre. 
Si a nosaltres ens treuen el segon mux, hem de renun-
ciar o bé a l’oferta en alta definició, o bé a l’oferta te-
màtica que fem. Què tanquem? El Super3? Tanquem 
el 3/24? Clar... Renunciem a l’alta definició, i per tant 
perdem capacitat competitiva davant dels nostres com-
petidors, que són Antena 3 i Telecinco, que sí que te-
nen alta definició? Renunciem a això? Jo crec que no.

Nosaltres necessitem els dos múltiplexs perquè els ne-
cessitem; no per tenir-los, sinó perquè els necessitem, 
perquè els estem utilitzant. I jo crec que no hem de re-
nunciar..., «al tanto», de la mateixa manera que l’Estat 
no fa renunciar Radiotelevisió Espanyola als seus dos 
múltiplexs. Per què Radiotelevisió Espanyola aquí, a 
Catalunya, a Collserola, ha de tenir dos múltiplexs, i 
nosaltres un? Però si nosaltres doblem l’audiència de 
Televisió Espanyola aquí a Catalunya! Si nosaltres els 
doblem aquí a Catalunya l’audiència, per què nosaltres 
hem de tenir un múltiplex i ells dos?

No dic que els en tanquin un a ells, eh?, ni molt menys. 
Ells han de tenir els dos múltiplexs i nosaltres hem de 
mantenir els dos múltiplexs que tenim en aquests mo-
ments públics d’ús de la corporació. I el que passi a les 
altres comunitats autònomes, ells ho resoldran, però 
si a cap d’elles el mux, el primer, no el tenen complet, 
doncs, entenc que el segon no els generarà gaire pro-
blema, si els el treuen. A nosaltres sí, i nosaltres amb 
qui ens comparem és amb Radiotelevisió Espanyo-
la aquí a Catalunya, i Radiotelevisió Espanyola aquí 
a Catalunya tindrà dos muxs a Collserola i nosaltres 
en tindrem un. Per cert, el segon els el traslladen de la 
banda afectada pel dividend digital i passa a la banda 
de baix. Per tant, és la raó per la qual nosaltres no vo-
lem renunciar a aquest segon mux. Perquè el necessi-
tem per mantenir la nostra oferta.

Tornant al tema de l’IVA –en resposta a la senyora Ri-
bas–, lògicament..., ella deia: «Per què no s’han pre-
vist coses?» Entre altres coses, senyora Ribas, perquè 
nosaltres sí que sabíem..., teníem la informació que hi-
senda estava treballant en aquesta línia. L’informe que 
ha citat la senyora Xandri –l’informe que ha citat la 
senyora Xandri– és del 22 de juliol passat –l’informe 
és del 22 de juliol passat. No ha dit la data, però ja la 
hi dic jo: el 22 de juliol passat. És a dir, de fa dos me-
sos i quatre dies. Però, en qualsevol cas, quines pre-
visions es poden fer, quan no saps exactament quin 
impacte econòmic tindrà? La previsió què vol dir? 
Guardar-te els diners en previsió de quan ens ho de-
manen poder tenir-los estalviats? Però si fa tres anys 
que ens ajustem el cinturó cada any! Com farem un ra-
conet per poder fer front a aquest IVA? (Pausa.) Com 
farem aquest raconet, si hem hagut d’ajustar un 35...? 
Vostè estarà d’acord amb mi, vostè..., això ens passa 
a qualsevol de nosaltres a casa. Si cada mes perds un 
35 per cent dels teus ingressos, no faràs un raconet per 
si tens una avaria al cotxe: necessites allò per al dia 
a dia, necessites allò per poder oferir aquest projecte. 
I, per tant, el que teníem era la informació que estaven 
canviant de criteri, que volien aplicar-nos això, però 
no sabíem quants diners ens demanarien.

L’import exacte de quants diners ens demanen el vam 
saber el 5 de setembre passat –el 5 de setembre. És 
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a dir, no fa ni un mes. I aquí és quan hem passat a la 
segona fase. La primera era avisar: «“Al tanto”, que 
estan canviant de criteri, que volen aplicar-nos una no-
va forma de deduir l’IVA que ens impactarà negativa-
ment.» Però l’import el sabem des del 5 de setembre. 
I a partir d’aquí, ja actuarem en la línia que toca.

I tornant a vostè, senyora Xandri, pel que fa a l’IVA diu: 
«Se sabia des d’abans. I si no» –vostè ha fet la refe-
rència–, «llegeixin l’informe» –aquest que vostè ha 
indicat. I tant, que se sabia des d’abans. Aquest infor-
me és del 22 de juliol passat, d’acord? Però abans que 
això, no se sabia. I no se sabia per una senzilla raó: 
perquè la llei que hi havia vigent –la que hi ha ara, per 
cert– era la que hi havia, que feia que el 2012 i el 2013 
ens tornessin l’IVA. Bé, si se sabia d’abans, com és 
que hisenda ens tornava l’IVA? Estava fent alguna co-
sa que no s’ajustava a la legalitat? No, al contrari, l’es-
taven complint. Els funcionaris i els responsables de 
l’Agència Tributària que ens tornaven l’IVA el 2012 i 
pràcticament durant tot el 2013 estaven complint amb 
la llei que hi havia vigent. Per cert, que és la mateixa 
que hi ha vigent ara. (Pausa.) Perquè la llei que hi ha 
ara és la que és: la que hi havia el 2011.

Vostè sap perfectament que un informe és un informe. 
Aquí, el que compta és la llei, i la llei no avala aquest 
canvi de criteri. Tant és així –tant és així–, que el mi-
nisteri està en aquests moments treballant una llei 
que vol que entri en vigor a partir de l’1 de gener on 
sí que canvien el criteri a la Llei de l’IVA. Estan mo-
dificant la Llei de l’IVA per incorporar aquest criteri, i 
llavors a partir de l’1 de gener, si s’aprova tal com està 
redactada, sí que hi haurà un aval legal. Però fins al 31 
de desembre no hi ha aquest aval legal, només hi ha 
el canvi de criteri; com a molt, amb el suport d’un in-
forme. Però un informe..., almenys, quan vaig passar 
per la facultat de dret, en l’estructura de quines són les 
normes i la seva importància, els informes no hi eren 
–no hi eren. Hi havia llei orgànica, llei ordinària, de-
crets, decrets llei, resolucions... Però els informes no 
formen part del marc normatiu. I, per tant, sí que hi ha 
aquest informe del 22 de juliol, però això no ho avala. 
I per això nosaltres estem convençuts que quan arri-
bem al final de tot el procés jurídic això ho guanya-
rem, com es va guanyar en el seu moment.

Cert és també que això no ens soluciona el problema 
de forma immediata, perquè un problema jurídic d’a-
quest tipus es dilata diversos anys en el procés i per 
tant nosaltres tenim immediateses que haurem de re-
soldre, i per això estem negociant amb el Govern com 
resoldre-ho i que ens ho resolgui; no com resoldre-ho: 
que ens ho resolgui.

Pel que fa –ho sento, perquè aniré saltant–..., tornant 
altra vegada al mux, vostè diu que se sap des del 2012 
que hi ha aquest canvi per la normativa europea. És 
veritat –és veritat. Des del 2012 se sabia que hi ha-
via una normativa europea que s’hauria d’alliberar tot 
el tema aquest del dividend digital, una batalla entre 
tots els sectors afectats. Però vostè sap tan bé com jo 
que la primera constatació formal de quina era l’afec-
tació –una mica, tornem al tema de l’informe del 22 
de juliol–, què ens tocava a nosaltres i què perdíem, 
aquest país, aquesta corporació –no la corporació: qui 

ho va rebre va ser el Govern–, no la té fins al 9 de 
maig d’aquest any, que va haver-hi una carta, una car-
ta –el 9 de maig– on el ministeri va anunciar que: «Se-
nyors, en aplicació de tot allò que fa anys que s’està 
parlant, ja els comunico que ho aplicarem i ho apli-
carem d’aquesta manera.» Del 9 de maig. I, per tant, 
si ara estem preocupats i demanant que no ens toquin 
el mux és perquè des del 9 de maig cap aquí ja sabem 
formalment que això s’aplica ara. Si no hi hagués ha-
gut aquesta decisió, hauríem pogut arribar al 2015 o 
2016, com en d’altres temes, que se’n va parlant, se’n 
va parlant, però no s’apliquen. En aquest cas, des del 9 
de maig sabem que s’aplicarà.

Deia que la «corpo» no és transparent, deia que la 
«corpo» és opaca. Em sap greu que pensi això. Jo crec 
que nosaltres..., aquest consell de govern ha tingut 
sempre un especial interès a ser molt transparent amb 
el nostre funcionament. Diu: «Clar, vostès van fer pú-
bliques les retribucions perquè sabien que hi havia una 
Llei de transparència que s’estava gestionant aquí, al 
Parlament.» Doncs, miri, no sé quan va començar la 
negociació d’aquesta Llei de transparència aquí, pe-
rò que jo sàpiga, ara, en aquests moments, encara no 
està aprovada –que jo sàpiga. En canvi, les retribuci-
ons d’aquella casa són públiques des del 22 d’abril del 
2013 –13, eh?– per una decisió del consell de govern i 
per un compromís nostre aquí, en aquest Parlament, 
al febrer del 2013. Per tant, en aquell moment no sé en 
quin punt estava la Llei de transparència, però, com 
pot imaginar, no va lligat.

El que sí que està lligat, que és tot el tema de deter-
minades contractes..., sí que estem esperant que vos-
tès l’aproven –si és que l’aproven– per tenir l’aval legal 
aquest. Però el que són les retribucions, que en tot el 
sector públic eren públiques, les hi vàrem fer –a par-
tir d’un compromís que vam assumir aquí, en aquest 
Parlament– el 22 d’abril, i evidentment sense pensar 
que una Llei de la transparència ens hi obligaria, 
perquè si haguéssim esperat que la Llei de la trans-
parència ens obligués a fer públiques les retribucions, 
any i mig després encara estaríem esperant per fer 
púb liques quines són aquestes retribucions. Per tant, 
crec que aquest exercici de transparència..., les matei-
xes dates que jo els he donat ara van en aquesta línia.

I l’última –no sé si em deixo alguna de les coses que han 
dit, segurament sí– cosa. Vostè, senyor Carrizosa, afir-
mava que tenim un dèficit enorme. (Pausa.) Ho sento, 
m’he explicat fatal, avui, perquè una de les coses en 
què he insistit és que tenim la casa estabilitzada pressu-
postàriament i que el dèficit del 2013, que era d’11 mi-
lions –11,6 per ser exactes–, el vam compensar dintre 
del primer trimestre. El vam compensar per obligació 
legal i el vàrem compensar no amb aportacions exter-
nes, que d’això no n’hi ha, sinó que l’hem compensat a 
base d’ajustos interns, amb tota la complicació que això 
té en unes partides que ja venien especialment afectades 
pels ajustos que havíem fet els anys anteriors. Però ara, 
en aquests moments, estem en dèficit zero i estem espe-
rant a veure com acaba aquest any, que potser podem 
acabar amb una mica de dèficit. Però ja li garanteixo que 
si el problema que tenim nosaltres a la casa és el dèficit 
que generem aquest any, l’any que ve el compensarem.
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En canvi, el problema que sí que és delicat és el te-
ma de l’IVA. Però això ja s’escapa, perquè respon a 
d’altres criteris. Jo crec que a mi no em toca fer va-
loracions polítiques, i com que no em toca fer valo-
racions polítiques, jo no les he de fer, però sí que puc 
citar fets. Són fets objectius. I puc citar com un fet que 
el 2 d’agost del 2012 es va aprovar una llei que deia 
que les televisions i les ràdios públiques d’àmbit no es-
tatal –autonòmiques la majoria i alguna de nacional, 
d’acord amb la definició que l’Estatut i aquest Parla-
ment en diverses ocasions li han donat a Catalunya, 
com a mínim en tres ocasions, com a mínim– no po-
dien generar dèficit. El 2 d’agost del 2012 no es pot 
aplicar dèficit, i si s’aplica dèficit s’ha de compensar 
l’any següent. Déu n’hi do, el 2012, com estàvem ja a 
la «corpo». En aquells moments, portàvem ja dos anys 
que la publicitat ens estava caient en picat i que el Go-
vern de la Generalitat estava en la situació econòmica 
en què estava, de tal manera que els ingressos de la 
«corpo» per aquesta via eren els que eren. Primer fet 
objectiu, eh?, sense cap valoració política.

Segon fet objectiu: el 9 de maig d’aquest any, per car-
ta, es comunica que ens vola el segon mux. Per tant, 
afecta la nostra competitivitat: o perdem l’alta defini-
ció, o perdem els canals temàtics.

I tercer fet objectiu: amb el suport de l’informe de 22 
de juliol, però amb actuacions anteriors a aquest in-
forme de 22 de juliol –amb actuacions anteriors, per-
què a finals de novembre de l’any passat ja ens va ar-
ribar l’Agència Tributària a iniciar l’expedient–, el dia 
5 de setembre ens arriba la notificació d’una acta on 
es quantifica què és el que ens demana per l’IVA, i 
aquest impacte global, si comptem també el 2014, és 
de 80,5 milions, per a una corporació que treballem 
amb un pressupost anual de 290 milions, dels quals 
el 48 per cent l’hem de destinar a capítol I, i, per tant, 
són nòmines.

Això són tres fets objectius. Per tant, a partir d’aquí 
cadascú farà les valoracions que consideri oportunes, 
jo només els volia remarcar com a fets objectius. «Al 
tanto», i l’IVA és un problema per a nosaltres, però 
és un problema també per a tot el sector extern: tot el 
que els nostres proveïdors ens facin a partir d’ara, a 
nosaltres ens costaria un 21 per cent més. Imagini’s 
funcionar aquella casa..., ja no només el que ens de-
manen: imagini’s fer funcionar aquella casa amb el 
fet que cada cosa que encomanes –una sèrie, compres 
una pel·lícula, encarregues que vinguin..., el servei de 
seguretat, el servei de neteja, els serveis que tenim en 
aquests moments externs, que n’hi han; tenim molta 
gent treballant en serveis propis, però també en tenim 
de fora–, tot això ens costarà un 21 per cent més. Ima-
gini’s l’impacte que això té en un pressupost de 290 
milions anuals.

Aquests són tres fets objectius, i a partir d’aquí que 
cadascú faci la valoració que correspongui. Per part 

nostra, el meu objectiu en aquesta trobada no era al-
tre més que explicar-los que, senyors, després de tres 
anys, de quatre anys –de quatre anys– d’ajustos durs, 
difícils, complicats en algunes ocasions, hem acon-
seguit estabilitzar pressupostàriament la corporació 
–primera qüestió. Segona resposta: crec que no seria 
bo baixar, pel que fa als recursos que tenim, del que te-
nim ara; al contrari, jo crec que a partir d’ara el que 
hauríem de fer és pensar a anar millorant els recursos 
de què disposem a la casa. I quatre: a part del que nos-
altres hem fet..., «nosaltres», parlo de tots els treballa-
dors de la casa, perquè això és un..., l’esforç l’hem fet 
tots. Per tant, a part del que nosaltres hem fet d’estabi-
litzar aquella casa amb un 35 per cent menys del pres-
supost, tenim en aquests moments un gran risc, que és 
el risc que ve a partir del nou criteri de l’Agència Tri-
butària, del Ministerio de Hacienda, on el nou risc..., 
que aquest l’haurem de solucionar. I tant, que l’hau-
rem de solucionar. Bàsicament, perquè no hi ha alter-
nativa a no solucionar aquest dèficit, aquest problema, 
aquest risc. I el solucionarem.

Hi insisteixo, el Govern m’ha fet arribar el seu com-
promís de, colze amb colze, solucionar aquest proble-
ma, i estic segur que amb el suport del Govern i amb 
el de vostès, o el d’aquest Parlament, perquè així es va 
pronunciar en la moció que citava abans, doncs, aquest 
risc també el solucionarem. I espero que a partir d’ara 
el servei que aquella casa presta, que fins ara..., perquè 
tots aquests ajustos –ja ho he dit diverses vegades, pe-
rò torno a insistir-hi– que s’han fet..., malgrat els ajus-
tos, tenim una oferta amb una molt bona acceptació 
per part del públic. Doncs, espero que a partir d’ara 
aquesta oferta que farem i que continuarem fent con-
tinue tenint aquesta bona acceptació del públic. Per-
què nosaltres treballem únicament i exclusivament per 
garantir als catalans que ens vulguin seguir un servei 
públic de comunicació de qualitat i al servei del país. 
Això és el que ha fet aquesta casa durant trenta anys 
i això és el que nosaltres volem continuar fent. I estic 
segur que és l’objectiu de tots i cadascun dels que tre-
ballen en aquella casa.

El president

Gràcies, senyor Duart. Suposo que ho podríem deixar 
aquí.

Jo, si m’ho permeten, agrairia l’esforç sintètic de tots 
els portaveus. Per tant... I, a més a més, agrair la pre-
sència dels compareixents. Penso que ha estat un es-
forç molt important, doncs, per aclarir, que és la feina 
democràtica, i per tant penso que hem donat bona res-
posta als ciutadans.

I, per tant, doncs, fins a la propera comissió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i tretze 
minuts.


	Pregunta
	al director de Televisió de Catalunya sobre l’eliminació del programa El medi ambient (tram. 323-00099/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la desaparició del programa El medi ambient de TV3 (tram. 322-00216/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el comunicat del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació a la diada (tram. 322-00217/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els pronunciaments de determinades organitzacions polítiques sobre la programació i el pluralisme informatiu amb relació a la diada (tram. 322-00228/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura dels esdeveniments polítics del setembre del 2014 (tram. 322-00219/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament informatiu previ a la diada (tram. 322-00223/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament informatiu de la diada (tram. 322-00225/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la negociació del conveni amb els treballadors (tram. 322-00218/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la negociació laboral (tram. 322-00230/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les audiències del juliol i l’agost del 2014 i la recuperació del lideratge (tram. 322-00220/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’estratègia de futur per a les delegacions (tram. 322-00221/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la unificació i ampliació de corresponsalies (tram. 322-00231/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la resposta al pla per a la televisió digital terrestre aprovat pel Govern de l’Estat (tram. 322-00222/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el desplegament de mitjans amb motiu del referèndum d’Escòcia (tram. 322-00224/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el pluralisme polític en el tractament informatiu del procés independentista (tram. 322-00226/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la convocatòria de subvencions a prestadors del servei públic de comunicació televisiva durant el procés de liberalització de la banda de freqüències (tram. 322-002

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el conflicte relatiu a l’impost sobre el valor afegit a la corporació (tram. 322-00229/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la creació de la Direcció Comercial i de Màrqueting (tram. 322-00232/10)

	Pregunta
	al director de Catalunya Ràdio sobre els eixos bàsics i els objectius de la programació de la temporada 2014-2015 (tram. 323-00100/10)

	Pregunta
	al director de Televisió de Catalunya sobre els eixos bàsics i els objectius de la programació de la temporada 2014-2015 (tram. 323-00101/10)

	Sol·licitud de compareixença
	del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els canvis d’interpretació de la normativa de l’impost sobre el valor afegit per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (tram. 356-

	Sessió informativa i compareixença
	acumulades del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 359-00017/10 i 357-00734/10)





1. Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals


2. Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre els canvis d’interpretació de la 
normativa de l’impost sobre el valor afegit per part de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Tram. 
356-00840/10. Albert Batalla i Siscart, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Sergi Sabrià i Beni-
to, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 


Catalunya, Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, Marta Ribas Frías, del Grup Par lamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)


3. Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals amb el president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre 
les perspectives de futur de la Corporació. Tram. 359-
00017/10. President Consell de Govern, del Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sessió informativa.


CCMA
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals


Dossier per a la sessió núm. 19 | 26 de setembre de 2014, a les 10.00 h


Ordre del dia


Nota: (*) Si escau, el president proposarà d’ampliar l’ordre del dia 
per a substanciar la compareixença conjuntament amb la corres-
ponent al punt núm. 3
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PUNT 1 | ORDENACIÓ DE LES 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ORAL 
ALS ÒRGANS DE LA CCMA


I. Programa El Medi Ambient


Preguntes al director de Televisió de Catalunya


1. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre l’eliminació del 
programa El medi ambient. Marta Ribas Frías, GP 
ICV-EUiA (tram. 323-00099/10)


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


2. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la desaparició del 
programa Medi Ambient de TV3. Núria Parlon Gil, 
GP SOC (tram. 322-00216/10)


II. Diada Nacional de l’11 de setembre


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 el comunicat del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació 
a la Diada. Núria Parlon Gil, GP SOC (tram. 322-
00217/10)


4. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els pronuncia-
ments de determinades organitzacions polítiques so-
bre la programació i el pluralisme informatiu amb 
relació a la Diada. Albert Batalla i Siscart, GP CiU 
(tram. 322-00228/10)


5. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la cobertura dels 
esdeveniments polítics del setembre del 2014. Carlos 
Carrizosa Torres, GP C’s (tram. 322-00219/10)


6. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament in-
formatiu previ a la Diada. Marta Ribas Frías, GP ICV-
EUiA (tram. 322-00223/10)


7. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament in-
formatiu de la Diada. Santi Rodríguez i Serra, GP 
PPC (tram. 322-00225/10)


III. Conveni laboral


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 la negociació del 
conveni amb els treballadors. Núria Parlon Gil, GP 
SOC (tram. 322-00218/10)


9. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la negociació la-
boral. Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 322-
00230/10)


IV. Audiències


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


10. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les audiències del 
juliol i l’agost del 2014 i la recuperació del lideratge. 
Sergi Sabrià i Benito, GP ERC (tram. 322-00220/10)


V. Delegacions territorials


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


11. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’estratègia de fu-
tur per a les delegacions. Sergi Sabrià i Benito, GP 
ERC (tram. 322-00221/10)


12. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la unificació i am-
pliació de corresponsalies. Albert Batalla i Siscart, 
GP CiU (tram. 322-00231/10)


VI. Pla per a la televisió digital terrestre


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


13. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la resposta al pla 
per a la televisió digital terrestre aprovat pel Govern 
de l’Estat. Sergi Sabrià i Benito, GP ERC (tram. 322-
00222/10)
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VII. Cobertura referèndum d’Escòcia 


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


14. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el desplegament 
de mitjans amb motiu del referèndum d’Escòcia. Santi 
Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 322-00224/10)


VIII. Pluralisme polític en el tractament in-
formatiu del procés independentista


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


15. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el pluralisme po-
lític en el tractament informatiu del procés indepen-
dentista. Santi Rodríguez i Serra, GP PPC (tram. 
322-00226/10)


IX. Subvencions amb relació a la Liberalitza-
ció de la banda de freqüències


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 convocatòria de 
subvencions a prestadors del servei públic de comuni-
cació televisiva durant el procés de liberalització de 
la banda de freqüències. Albert Batalla i Siscart, GP 
CiU (tram. 322-00227/10)


X. Impost sobre el valor afegit


Preguntes al president del Consell de Govern de la 
CCMA


17. Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el conflicte relatiu 
a l’impost sobre el valor afegit a la Corporació. Albert 
Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 322-00229/10)


XI. Direcció Comercial i de Màrqueting


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 la creació de la 
Direcció Comercial i de Màrqueting. Albert Batalla i 
Siscart, GP CiU (tram. 322-00232/10)


XII. Programació de la temporada 2014-2015


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


19. Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els eixos bàsics i els 
objectius de la programació de la temporada 2014-
2015. Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 323-
00100/10)


Preguntes al director de Televisió de Catalunya 


20. Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els eixos bà-
sics i els objectius de la programació de la tempora-
da 2014-2015. Albert Batalla i Siscart, GP CiU (tram. 
323-00101/10)
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ DE LES 
PREGUNTES AMB RESPOSTA ORAL 
ALS ÒRGANS DE LA CCMA


I. PROGRAMA EL MEDI AMBIENT


Preguntes al director de Televisió de Catalunya


Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’eliminació del programa El medi ambient
Tram. 323-00099/10


Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 


per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 80152 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 Director de 
Televisió de Catalunya 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’eliminació del programa El medi ambient.


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA


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 desaparició del programa El medi 
ambient de TV3
Tram. 322-00216/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 79962 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 So-
cialista, 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 las raons que han portat a la desapari-
ció del programa El medi ambient a la programació 
de TV3?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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II. DIADA NACIONAL DE L’11 DE SETEMBRE


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 el comunicat del Sindicat de Periodis-
tes de Catalunya amb relació a la Diada
Tram. 322-00217/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 79963 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 So-
cialista, 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: 


– Quin és el capteniment del president de la CCMA 
davant el comunicat del Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya sobre la Diada?


Palau del Parlament, 22 de setembre 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 els pronunciaments de determinades 
organitzacions polítiques sobre la progra-
mació i el pluralisme informatiu amb relació 
a la Diada
Tram. 322-00228/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80206 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Després de la darrera Diada Nacional de l’11 de se-
tembre, determinades organitzacions polítiques es va-
ren pronunciar qüestionant la programació i el nivell 
de pluralisme dels mitjans de comunicació de la CC-
MA. Quin és el seu capteniment sobre el contingut 
dels citats pronunciaments?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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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 la cobertura dels esdeveniments po-
lítics del setembre del 2014
Tram. 322-00219/10


Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 


Parlamentari de Ciutadans


Reg. 79977 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Quin és el capteniment del president del Consell de 
Govern de la CCMA sobre la cobertura, per part dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya, dels di-
ferents esdeveniments polítics que han tingut lloc el 
mes de setembre d’enguany?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s


Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el tractament informatiu previ 
a la Diada
Tram. 322-00223/10


Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 


per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 80151 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 el tractament informatiu pre-Diada.


Palau del Parlament, 23 de setembre 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 el tractament informatiu de la Diada
Tram. 322-00225/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 80203 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Quina opinió li mereix el tractament informatiu dels 
mitjans públics catalans en relació a la Diada de l’11 
de setembre?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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III. CONVENI LABORAL


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 negociació del conveni amb els tre-
balladors
Tram. 322-00218/10


Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista


Reg. 79964 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 So-
cialista, 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: 


– Com evoluciona la negociació del conveni amb els 
treballadors/res?


Palau del Parlament, 22 de setembre 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 negociació laboral
Tram. 322-00230/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80208 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 sobre la negociació labo-
ral a la CCMA?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


IV. AUDIÈNCIES


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 les audiències del juliol i l’agost del 
2014 i la recuperació del lideratge
Tram. 322-00220/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 80145 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Com valoren les audiències dels mesos de juliol i 
agost? Quines perspectives tenen i quines novetats 
presentaran, de cara a la recuperació del lideratge els 
propers mesos?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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V. DELEGACIONS TERRITORIALS


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 so-
bre l’estratègia de futur per a les delegacions
Tram. 322-00221/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 80146 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– S’han fet públics canvis en les estructures de les De-
legacions, amb fusions i obertures en llocs on no hi 
havia presència. Ens pot detallar quina és l’estratègia a 
futur, i fins on contemplen que arribi aquesta reforma?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC


Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la unificació i ampliació de corres-
ponsalies
Tram. 322-00231/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80209 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Recentment, els mitjans de la CCMA han unificat 
corresponsalies i ampliat la presència arreu del món. 
Quina valoració en fa d’aquesta iniciativa?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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VI. PLA PER A LA TELEVISIÓ 
DIGITAL TERRESTRE


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 resposta al pla per a la televisió di-
gital terrestre aprovat pel Govern de l’Estat
Tram. 322-00222/10


Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 


d’Esquerra Republicana de Catalunya


Reg. 80147 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– El consell de ministres va aprovar divendres passat 
el nou pla per a la Televisió Digital Terrestre, amb el 
qual Catalunya es quedarà, a partir de gener del 2015, 
sense un dels tres múltiplexs de què disposa. Quines 
opcions de resposta contemplen?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC


VII. COBERTURA REFERÈNDUM D’ESCÒCIA 


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 el desplegament de mitjans amb mo-
tiu del referèndum d’Escòcia
Tram. 322-00224/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 80202 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 ha estat el desplegament dels mitjans de la 
Corporació i el seu cost amb motiu del referèndum a 
Escòcia?


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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VIII. PLURALISME POLÍTIC EN EL 
TRACTAMENT INFORMATIU DEL 
PROCÉS INDEPENDENTISTA


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 el pluralisme polític en el tractament 
informatiu del procés independentista
Tram. 322-00226/10


Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 


del Partit Popular de Catalunya


Reg. 80204 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Sobre el pluralisme polític dels mitjans de la Cor-
poració en el tractament informatiu del procés inde-
pendentista.


Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC


IX. SUBVENCIONS AMB RELACIÓ 
A LA LIBERALITZACIÓ DE LA 
BANDA DE FREQÜÈNCIES


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 sobre la convocatòria de subvencions a 
prestadors del servei públic de comunicació 
televisiva durant el procés de liberalització 
de la banda de freqüències
Tram. 322-00227/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80205 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– El passat mes d’agost, el Govern de l’Estat va apro-
var el Real Decreto 677/2014, de 1 de agosto, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones 
a prestadores del servicio público de comunicación 
audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómi-
co, destinadas a compensar los costes derivados de la 
emisión simultánea y transitoria de sus canales de te-
levisión durante el proceso de liberación de la banda 
de frecuencias 790862 MHz.


Per la informació de què disposem, en aquesta convo-
catòria es proposen uns imports màxim diferents en 
funció dels ens prestadors del servei públic de comu-
nicació però que no són proporcionals a les variables 
que habitualment s’apliquen en aquests casos (pobla-
ció i territori). Quina és la situació exacta i quina ha 
estat l’actuació de la CCMA en aquest tema.


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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X. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


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 el conflicte relatiu a l’impost sobre el 
valor afegit a la Corporació
Tram. 322-00229/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80207 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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 sobre el conflicte de 
l’IVA a la CCMA?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


XI. DIRECCIÓ COMERCIAL 
I DE MÀRQUETING


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 creació de la Direcció Comercial i 
de Màrqueting
Tram. 322-00232/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80210 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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


Albert Batalla i Siscart, diputat, Albert Batalla i Sis-
cart, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Con-
sell 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: 


– La CCMA ha creat recentment la Direcció Comer-
cial i de Màrqueting. Quina és l’estratègia de la Cor-
poració en aquests àmbits?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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XII. PROGRAMACIÓ DE LA 
TEMPORADA 2014-2015


Preguntes al director de Catalunya Ràdio


Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
eixos bàsics i els objectius de la programa-
ció de la temporada 2014-2015
Tram. 323-00100/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80211 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Quins són els eixos bàsics i els objectius de la nova 
programació de la temporada 2014-2015 de Catalunya 
Ràdio?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


Preguntes al director de Televisió de Catalunya 


Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics i els objectius de la progra-
mació de la temporada 2014-2015
Tram. 323-00101/10


Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 


Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 80212 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


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: 


– Quins són els eixos bàsics i els objectius de la nova 
programació de la temporada 2014-2015 de Televisió 
de Catalunya?


Palau del Parlament, 23 de setembre de 2014


Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU





		Ordre del dia

		Punt 1 | Ordenació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de la CCMA

		Punt 1 | Substanciació de les preguntes amb resposta oral als òrgans de la CCMA





