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SESSIó NÚM. 26

La sessió s’obre a les deu del matí i nou minuts. Presideix 
Antoni Balasch i Parisi, acompanyat del secretari en fun-
cions, Ferran Pedret i Santos. Assisteix la Mesa la lletrada 
Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats M. Assumpció Laïlla i jou, 
Benet Maimí i Pou i Maria Senserrich i Guitart, pel G. P. 
de Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito i Teresa 
Vallverdú Albornà, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Núria Ventura Brusca, pel G. P. Socialista; 
Santi Rodríguez i Serra 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 Audio-
visuals, Brauli Duart i Llinares; el director de Comercial 
i Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, Carles Manteca Auber; el director d’Estratègia 
Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, Andreu joan Martínez Hernández, i el director de 
Televisió de Catalunya, SA, Eugeni Sallent i Garriga. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

El president

Bé, bon dia a tothom. Comencem la Comissió de Con-
trol a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

I primer de res els proposaria les agrupacions que se’ls 
han fet arribar: si els sembla bé, agrupar les preguntes 
1 i 2, que fan referència totes dues a relacions labo-
rals; agruparíem també la 3 i la 4, que fan referència 
a pluralisme; també agruparíem les 5, 6, 7 i 8, totes 
conjuntament, perquè fan referència al compliment de 
sentències judicials, i després també agruparíem la 15 
i la 16, que fan referència al consorci amb IB3 i amb 
RTVV. Algun problema amb aquestes agrupacions? 

(Pausa.)

Llavors, si ho tenen bé, atès que se m’ha demanat des 
del Partit Popular per temes d’agenda, si els va bé, el 
bloc de preguntes 10, 11 i 12, que són preguntes di-
ferents però que fan referència totes a programació, i 
preguntes al director de Televisió de Catalunya, les fa-
ríem inicialment, per temes d’agenda. Si els va bé i no 
tenen cap compromís, començaríem per aquestes tres. 
Ja saben que no és cosa habitual fer-ho, però en tot cas 
miraríem de fer-ho així. D’acord, doncs? 

(Pausa. Marta Ribas Frías demana per parlar.)

Senyora Marta Ribas?

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, president. No, només per fer avinent que 
ahir vaig fer arribar un correu als portaveus de la co-
missió i al president en què demanava que traslladéssim 

al senyor Duart que potser seria adient, atès que s’ha 
destituït el director de Catalunya Ràdio, que hi hagués 
un torn especial en què el senyor Duart pogués donar 
explicacions respecte d’aquesta destitució i fins i tot li 
poguéssim fer alguna pregunta. I volia que com a mí-
nim quedés constància que s’ha demanat això. Crèiem 
que era lògic que el consell de govern de la corporació 
volgués donar explicacions respecte d’una decisió tan 
important com aquesta, presa just a les últimes hores, 
i que seria una mica estrany que acabés havent-ho de 
contestar a partir de preguntes que no eren sobre aquest 
tema. Però, bé... Entenem que el Reglament no preveu 
aquestes qüestions d’última hora, però que, vaja, la rea-
litat supera el Reglament clarament, en aquest cas.

El president

Bé, en tot cas, diputada, com diu vostè mateixa..., jo 
vaig veure el correu ahir al vespre, ja bastant tard, i en 
tot cas vaig consultar el Reglament. I, per tant, tal com 
diu vostè molt bé, no preveu situacions... Com vostès 
saben, les preguntes que es formulen aquí han d’estar 
publicades set dies abans, i de la mateixa manera que 
hi ha un rigor específic en el tema de la convocatòria 
mensual, etcètera, doncs també hi és en el torn de pre-
guntes. Per tant, doncs, simplement deixar constància 
del funcionament reglamentari de la comissió. I, per 
tant, jo, com a president, m’he de cenyir justament al 
que diu el Reglament i la norma, eh?

Per tant, començaríem, doncs, les preguntes d’acord 
amb aquestes agrupacions i començant per la pregun-
ta 10, per l’11 i per la 12.

Pregunta
al director de Televisió de Catalunya sobre 
l’entrevista a la ministra de Foment feta al 
desembre del 2014 (tram. 323-00145/10)

Per tant, iniciem la sessió amb la pregunta número 10, 
que és una pregunta que formula el diputat Carlos Car-
rizosa, en representació de Ciutadans, i que va adreça-
da al director de Televisió de Catalunya. Té la paraula 
el diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sallent. 
La pregunta era sobre..., el capteniment que tenen a 
TV3 sobre l’entrevista feta a la ministra de Foment al 
desembre del 2014. Y ya le adelanto, digamos, para 
que el enunciado no sea tan amplio, que se refiere a 
la noticia salida en El Confidencial Digital sobre que 
la ministra Ana Pastor no volverá a dejarse entrevistar 
por TV3, porque, según ella, dedicaron varias horas a 
grabación..., a la emisión de un reportaje y se eliminó 
allí cualquier referencia a las inversiones del Estado 
en Cataluña. Y le preguntaba sobre esta cuestión, si 
es cierta esta noticia, y que me lo amplíe un poquito.

El president

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

Moltes gràcies; bon dia. Efectivament, el dia 4 de de-
sembre passat Toni Cruanyes, l’editor del Telenotícies 
vespre, va fer una entrevista a la ministra de Foment, 
Ana Pastor, que es va emetre aquell mateix vespre.

Per qüestions d’agenda de la mateixa ministra –aquest 
tipus d’entrevistes van en directe i van en el mateix 
plató del telenotícies, no sé si ha tingut oportunitat de 
veure-les alguna vegada, són entrevistes molt curtes 
que duren tres, quatre, màxim cinc minuts–, no es va 
poder fer en directe, i per tant es va haver d’enregistrar.

Hi havia molts temes, es va parlar de molts temes, 
però al final es va haver d’editar i fer una entrevis-
ta que complís el timing previst, i se’n va anar ja més 
del que és habitual, perquè va durar cinc minuts. 
I crec que s’hi van destacar les coses més rellevants 
que va dir la ministra. I a més es va avisar, i així ho 
va fer el mateix editor, que la versió llarga, la versió 
completa de l’entrevista, estava a disposició de tots els 
espectadors en el web de TV3, que encara avui hi és, i 
per tant encara avui es pot consultar.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent. Per repreguntar, té la 
paraula el diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias. Pues sí, efectivamente, la entrevista íntegra, 
que dura trece minutos, está colgada en la web, y allí 
se puede ver que la ministra aludía en diversas oca-
siones y con bastante detalle a inversiones efectuadas 
por el Estado en Cataluña, en concreto en el puerto de 
Barcelona, la comunicación terrestre, también por vía 
férrea... Y, al final, cuando se emite esta entrevista, se 
suprime precisamente todo aquello que demuestra que 
el Estado sí que está haciendo inversiones en Catalu-
ña, lo cual da el sesgo a la entrevista que se emite, que 
no es la que la gente ve entrando luego en la web, sino 
la que se transmite por la televisión, pues abunda en el 
discurso victimista de que el Estado no invierte en Ca-
taluña, que nos tienen maltratados, etcétera. 

Y, claro, si hay algo que interesa a los catalanes tam-
bién es si el Estado invierte o no invierte, y si la mi-
nistra va a hablar a Cataluña pues lo que le interesa es 
decir si ha invertido..., y que aquello que ha invertido 
los catalanes lo sepamos. Y son informaciones rele-
vantes e interesantes. El omitir algo que se dice por 
parte de un ministro de las inversiones que nos afec-
tan a los catalanes a nosotros nos parece una forma 
de abundar en el victimismo, de adoctrinar, de ocultar 
la verdad, noticias expresadas con falta de rigor, im-
propio de una televisión pública, una falta de cortesía, 
también, a aquel ministro que viene y que se somete a 
la televisión pública catalana, una falta de lealtad ins-
titucional...

Y, por último, también le preguntaría si es cierto lo que 
dice el último párrafo de la noticia: que ante la queja 
de la ministra de que se le suprimió toda esa parte de 

la entrevista..., si verdaderamente hubo algún tipo de 
respuesta a la ministra o si la respuesta por parte de 
TV3, tal y como dice la noticia, fue el silencio. 

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Em temo que no estem d’acord, eh?, perquè en l’entre-
vista es pot escoltar com la mateixa ministra anuncia 
un pla de més de 300 milions d’euros per a Rodalies 
a Catalunya. I això està en l’entrevista, en l’entrevista 
que es va emetre, en el tros, en el fragment, que es va 
emetre en el Telenotícies vespre. I, per tant, em sembla 
que en aquest sentit no és cert que no ho diguéssim.

Textualment, l’editor va dir: «Hem parlat de més qües-
tions amb la ministra. L’entrevista sencera la podran 
trobar al web de TV3, i demà també a les desconnexi-
ons territorials del Telenotícies comarques, amb la in-
formació del Ministeri de Foment de cada demarcació.»

Hem de recordar que la ministra va venir bàsicament 
per inaugurar, o per posar en marxa, tot el procés dels 
accessos viaris al port de Barcelona i que en aquells 
moments era de molta actualitat tot el tema de la inun-
dació de l’estació de l’AVE a Girona. Per tant, l’agenda 
era molt complicada des d’un punt de vista de temes, i 
es va haver de fer aquesta selecció.

Jo crec que vam ser absolutament transparents i abso-
lutament lleials a fer el fragment d’entrevista que ens 
semblava més interessant per als espectadors del Tele-
notícies vespre.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent.

Pregunta
al director de Televisió de Catalunya sobre la 
previsió de fer un monogràfic sobre el cas que 
afecta la família Pujol (tram. 323-00146/10)

Passem a la pregunta número 11. És una pregunta tam-
bé adreçada al director de Televisió de Catalunya amb 
referència a la programació i que, en representació del 
Grup Parlamentari del Partit Popular, formula el dipu-
tat Santi Rodríguez, que té la paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. A vegades un no sap si és millor 
sortir que no pas no sortir, a TV3, segons el tipus d’in-
formació que es dóna, no?

I en aquest sentit hi ha un programa de reportatges 
que ja fa uns quants anys que dura, que és un progra-
ma jo diria que excepcional, és un programa jo diria 
que estrella, tant per la durada com per la qualitat de 
la majoria dels reportatges que s’hi fan. Recordo, per 
exemple, un programa històric que va tenir en el seu 
moment molta repercussió, com el dedicat al poble de 
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Tor i tot el que en el seu entorn passava, que va rebre 
també premis internacionals importants. 

I en aquest sentit hem anat veient l’evolució dels re-
portatges que s’han anat fent en aquest 30 minuts, i hi 
hem trobat reportatges que afecten fonamentalment 
Catalunya, sobre l’SGAE, sobre la independència pas 
a pas, sobre l’aeroport del Prat, sobre el referèndum 
d’independència d’Escòcia, sobre l’Assemblea Nacio-
nal Catalana –no sé si en tenen previst algun sobre So-
cietat Civil Catalana–, sobre el centre d’internament 
dels estrangers, sobre el 9-N, sobre el projecte Castor, 
i, allò, ja avançant, sobre els suïcidis a Catalunya, so-
bre Caixa Laietana..., amic!, sobre La Camarga... Pe-
rò, en canvi, hi hem trobat a faltar algun reportatge, 
doncs miri, sobre el cas Pujol, sobre la confessió que 
ara fa un any va fer Jordi Pujol i sobre tot el que ai-
xò ha provocat a la política catalana, sobre la comis-
sió d’investigació que hi ha hagut en el Parlament de 
Catalunya, sobre els fills... Més que per a un programa 
n’hi ha per a tot un serial, no? I ens preguntem si a 
TV3 saben qui és Jordi Pujol i Soley.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Per descomptat, que ho sabem. N’hem parlat, i n’hem 
parlat molt. M’atreveixo a dir que som la televisió que 
més n’ha parlat, eh?, sense cap mena de dubte.

I també li he de dir que li agraeixo l’elogi que fa al 
programa 30 minuts, un programa del qual tota la tele-
visió i tota la corporació se sent molt orgullós, perquè 
té una trajectòria impecable i perquè ha fet i ha tractat 
multitud de temes d’una manera molt professional. 

I com no pot ser d’una altra manera, jo li he de respon-
dre que el criteri per decidir quin 30 minuts es fa és un 
criteri estrictament professional, que el decideixen els 
seus professionals, i que es fa sempre seguint els cri-
teris que, d’altra banda, estableix el llibre d’estil de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent. Per repreguntar, té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez. Li queden trenta-
un segons.

Santi Rodríguez i Serra

De sobres. Bé, jo el que li volia posar en relleu és que, 
reconeixent el gran mèrit que té aquest programa, el 
que ens sabria greu és que s’acabés malmetent per de-
terminats biaixos. I sense cap mena de dubte hi ha un 
biaix en la selecció dels temes que tracta el programa. 
Això no vol dir que estiguin mal tractats. Però també 
li he de dir que en el tractament del reportatge sobre 
La Camarga evidentment també mostra un biaix im-
portant, biaix important que si simplement haguessin 
contrastat les declaracions que es van fer en aquesta 

comissió..., hauria pogut ser un programa força més 
equilibrat.

Ens agradaria saber si tenen previst, dintre d’aquests te-
mes d’actualitat, doncs, dedicar un reportatge d’aquests 
a la família Pujol o al senyor Jordi Pujol i Soley.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Miri, en el 30 minuts a què vostè fa esment és evident 
que la comissió d’investigació que es va produir en 
aquesta mateixa sala hi va sortir diverses vegades re-
ferenciada i hi van sortir opinions de protagonistes; 
els que hi van voler sortir, i els que no hi van voler 
sortir, per descomptat, no hi van sortir.

Pel que fa al tema de la confessió que va fer el presi-
dent Pujol ara fa un any, només li puc donar algunes 
dades. Vostès coneixen perfectament quin és el paper 
que van fer TV3 i el 3/24 durant tota la comissió d’in-
vestigació: els directes que s’hi van dedicar, les hores 
de directes, la quantitat de testimonis que van sortir 
aquí... Vam dedicar gairebé vint-i-una hores al directe 
d’això. Buscant amb el sistema de recerca des de fa un 
any fins avui, del cas Pujol en els telenotícies n’hem 
parlat 245 vegades en un any, s’hi han dedicat tertú-
lies i tertúlies i, a més a més, se n’han fet programes 
especials. El primer dia hàbil després que es sabés la 
confessió se’n va fer un programa especial en el 3/24, 
que es deia Cas Pujol, abans i després de la confessió, 
i concretament hem dedicat dos .Cat en què s’ha par-
lat del tema. 

Per tant, a mi em sembla que dir que a TV3 no es par-
la d’aquest tema o que no se n’ha parlat no respon a la 
realitat.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent.

Pregunta
al director de Televisió de Catalunya sobre la 
planificació i els objectius de la programació 
de la pròxima temporada (tram. 323-00147/10)

Passem a la pregunta número 12, també dins el bloc 
de programació, i amb aquesta acabem aquest bloc, i 
que formula, en representació del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, la diputada Maria Senserrich, 
que té la paraula.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. En primer lloc, deixin-me felicitar 
i agrair als mitjans públics catalans la cobertura que 
han fet aquestes últimes hores de l’incendi que hem 
patit a les comarques de l’Anoia i del Bages, que ha 
estat una gran feina de comunicació a la població que 
ens ha ajudat segurament a evitar mals majors, per-
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què la gent ha estat informada en tot moment. Per tant, 
agrair-los públicament la feina que fan els professio-
nals de la seva casa.

Bé, anem a la pregunta que teníem avui prevista, i és 
que voldríem saber la planificació i els objectius de la 
programació de la pròxima temporada, ja que estem al 
principi, gairebé, d’agost, al final de juliol, i tenim un 
setembre i octubre..., en què tindrem aquesta tempora-
da..., i per això voldríem saber quina serà aquesta pla-
nificació i els objectius.

Moltes gràcies.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Bon dia. Moltes gràcies, molt agraït per la felicitació. 
La traslladaré als responsables d’informatius i tots els 
implicats, diguem-ne, de l’àrea tècnica, que s’han bol-
cat aquests dies, efectivament, a fer la informació de 
l’incendi. 

Bé, pel que fa a la programació que tenim prevista per 
a la temporada 2015-2016 –bàsicament a TV3, perquè, 
si no, no em dóna temps a parlar de tot–, la iniciem 
el dilluns 7 de setembre i anirà fins al 24 de juliol, 
seguint la mateixa estratègia que hem seguit enguany 
d’allargar una setmana més el mes de juliol. Això ens 
ha permès, o ens permetrà, ser líders el mes de juliol, i 
per tant enllaçar un mes més en aquesta posició, cosa 
que n’estem molt satisfets.

Bàsicament, la programació de TV3 l’estructurem al 
voltant de dos conceptes. El que en diem el day ti-
me, que són els programes que van de dilluns a diven-
dres, que es fan cada dia, que això acaba sent el coi-
xí que ens permet tenir unes xifres molt estables que 
ens permeten estar molt a prop del lideratge. I això ho 
complementem amb la programació de prime time, on 
trobem ofertes de tota mena: d’entreteniment, d’humor, 
de reportatges, de pel·lícules, de concursos, etcètera. 

Aleshores, lògicament, el procés de producció de tele-
visió és lent, cal planificar-lo amb molt de temps. I en 
aquests moments tenim molt..., o totalment tancada la 
programació del darrer trimestre d’aquest any i també 
molt enfocats els primers trimestres de l’any vinent. 

Aquí veurem, aquest any, quan tornem a la tardor, unes 
coproduccions que hem fet sobre Companys, que es-
tan molt bé; iniciem una ficció nova que es diu Merlí; 
un programa que es diu Catalunya experience, que és 
d’entreteniment i de territori, intenta barrejar una mi-
ca totes dues coses; el programa de divulgació econò-
mica Economia en colors; hi ha una nova temporada 
de l’Oh happy day, de l’Afers exteriors, d’El foraster, 
etcètera.

Per tant, jo crec que tenim davant una programació sò-
lida, solvent i amb garanties. A tot això, hi hem d’afe-
gir l’esforç que fem per aconseguir els drets esportius, 
per poder seguir els productes més premium i poder-hi 

accedir encara que sigui compartint la finestra amb al-
tres operadors, o també la possibilitat d’aconseguir els 
drets de pel·lícules de majors per aconseguir cine de 
primera divisió.

El president

Moltes gràcies, senyor Sallent.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre les negociacions del 
conveni col·lectiu (tram. 322-00352/10)

Passem ara a l’agrupació de les preguntes 1 i 2, amb 
la qual cosa substanciarem el bloc que fa referència 
a relacions laborals. I la primera pregunta, en repre-
sentació del Grup Parlamentari del Partit Socialista de 
Catalunya, la formula la diputada Núria Ventura, que 
té la paraula.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, president. Fa ja any i mig que no tenim con-
veni. Com fem des del Grup Parlamentari Socialista 
els darrers mesos en aquesta comissió, una de les pre-
guntes que els volíem plantejar girava entorn de la ne-
gociació del conveni col·lectiu i sobre el punt en què es 
troben les demandes dels treballadors i treballadores, 
sobre com avancen les reunions que comentàvem tam-
bé àmpliament en la darrera comissió, després també 
de les reivindicacions fetes públiques pel comitè d’em-
presa i pels sindicats. 

Però és evident que també li hem de plantejar un altre 
tema que plana sobre aquesta comissió des que hem 
començat i alhora manifestar el nostre rebuig més ab-
solut sobre una qüestió important, que són les rela-
cions amb els directius, després de la depuració políti-
ca del senyor Fèlix Riera. El president de la comissió 
ens ha posat de manifest abans de començar que és 
evident que el Reglament empara la no-contestació 
d’aquestes preguntes, perquè han d’estar publicades. 
Però, en tot cas, per part nostra no volíem deixar de 
plantejar una qüestió d’estricta actualitat. I el que vo-
lem saber és si això és el que podem esperar de la rà-
dio i televisió públiques del nostre país a partir d’ara, 
si consideren normal el que succeeix i quins són els 
verdaders motius de la fulminació del senyor Riera, si 
s’acaba produint avui aquesta votació.

El president

Moltes gràcies, diputada. Permetin-me que aques-
ta presidència faci un aclariment: un..., és cert, ja ho 
he dit abans..., de la legalitat, i també que el contin-
gut de les preguntes s’ha de cenyir al contingut de la 
pregunta feta per escrit. Per tant, els demano que no 
afegim ara qüestions diferents a les preguntes. Jo, dis-
pensin-me, entenc l’actualitat, eh?, i entenc l’interès 
que vostès poden tenir en l’actualitat. Però a mi em to-
ca, com a president, centrar-les en el que el Reglament 
preveu. Per tant, permetin-me que ho faci. I, per tant, 
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no és una no-contestació, sinó un ajustament al que 
ens mana el Reglament del Parlament.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre l’evolució de la 
negociació laboral (tram. 322-00363/10)

En tant que és agrupació, formula ara..., en representa-
ció del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Bé, som coneixedors de la situa-
ció i de les últimes novetats amb les sentències judi-
cials –parlem del 5 per cent del sou de la sentència que 
hi ha hagut–, que impacten d’una manera alarmant al 
pressupost de la corporació. 

I és per això que voldríem saber quins són els propers 
passos amb referència a això i quina afectació pot te-
nir sobre la viabilitat de la televisió i la ràdio de Cata-
lunya.

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 
(Brauli Duart i Llinares)

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, pel 
que fa a l’evolució de les negociacions laborals, he 
d’informar-los que els darrers dies es produeixen reu-
nions per avançar en aquesta línia, en la línia de tro-
bar acords per poder tancar un nou conveni, com es fa 
des de fa ja moltes setmanes. 

I així els puc dir que les parts, a hores d’ara, han trac-
tat ja entre altres temes els terminis i les condicions de 
devolució de la RAV, l’equiparació dels treballadors 
provinents de l’antiga Interactiva i de l’antiga ASI, la 
durada del conveni de la ultraactivitat, la consolidació 
de promocions de llarga durada, la plantilla de pro-
ducció interna, la confluència de redaccions, la distri-
bució irregular de la jornada i el Pla d’igualtat. Tots 
aquests temes es tracten. 

Ahir, sense anar més lluny –bé, ahir no, avui–, la reu-
nió de negociació s’ha allargat fins a les quatre de la 
matinada. Entenem que s’avança en una bona direc-
ció. Avui s’han tornat a citar per continuar les nego-
ciacions a partir de la una del migdia. I jo confio que 
aquestes negociacions arribin a bon port i ens perme-
tin tancar un preacord per un nou conveni per a TV3.

El president

Moltes gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la 
paraula la diputada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Sí. Des del Grup Parlamentari Socialista entenem, i 
ho hem manifestat d’aquesta manera en les diferents 
comissions anteriors, que hem d’acabar ja amb aques-
ta llarga etapa de crisi laboral, en la qual els treballa-
dors de la corporació han estat sotmesos a retallades 
de salari i plantilla, supressió de convenis i amenaces 
d’externalització, i pel que veiem és un tema que va 
per llarg. Després ampliarem el tema de la sentència, 
que també en teníem una pregunta posterior. 

Però, en tot cas, deixi’m dir també que crec que des de 
la corporació, des del consell de govern de la corpo-
ració, es perd una magnífica oportunitat, una oportu-
nitat d’or en aquesta comissió, per donar explicacions 
respecte a un fet greu, un verdader escàndol segons 
el nostre parer, com el que suposa l’acomiadament del 
senyor Fèlix Riera al capdavant de la direcció de Ca-
talunya Ràdio, i més a dos mesos d’unes importantís-
simes eleccions i després d’haver canviat la correlació 
de forces amb un nomenament in extremis la setmana 
passada al Ple del Parlament, en el darrer Ple de la le-
gislatura. Entenem que no és un fet casual. I, per tant, 
per això, avui volíem demanar les explicacions opor-
tunes. I lamenten que no se’ns faciliten. Ho repetei-
xo: perquè creiem que és una oportunitat d’or, avui en 
aquesta comissió, parlar d’aquest tema, que supera el 
Reglament de la mateixa comissió i que evidentment 
no en teníem constància la setmana passada, abans de 
plantejar les preguntes.

El president

Abans de passar la paraula a la diputada Maria Sen-
serrich, permetin-me que els demani que s’acotin a la 
pregunta escrita, perquè és la meva obligació; la pre-
gunta redactada, per escrit. 

Per repreguntar, té la paraula la diputada Maria Sen-
serrich.

Maria Senserrich i Guitart

Bé, ens agradaria si ens pogués explicar amb xifres, 
o en situació..., el tema de la viabilitat, el que implica 
aquesta sentència, perquè siguin conscients, els dipu-
tats i diputades d’aquesta cambra, del que pot suposar 
aquesta última sentència que hi ha hagut judicial.

El president

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

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

Gràcies, senyor president. La sentència aquesta, el seu 
compliment fins al 2015, inclòs el 2015, supera els 18 
milions d’euros, el que comporta. 

També he de dir que dintre d’aquestes negociacions 
que es produeixen en aquests moments s’avança en 
un acord amb el Comitè d’Empresa de TV3 perquè 
aquest retorn es pugui fer de forma gradual en els pro-
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pers temps, que entenc que això després seria fruit 
d’altres preguntes que hi han i que ens permetria, d’al-
guna manera, assimilar-ho d’una forma que afecti el 
mínim possible. Afectar, afectarà, evidentment, pe-
rò que afecti el mínim possible el bon funcionament 
d’aquella casa. I això entra dintre de la part positiva 
del procés de negociació que hi ha obert en aquests 
moments.

I, d’altra banda, pel que fa a la petició que se’m fa des 
del Grup Socialista, crec que és absolutament raona-
ble, senyora diputada, que jo no doni explicacions so-
bre un fet que no s’ha produït, encara. I, per tant, com 
que no s’ha produït, ha d’entendre que en aquests mo-
ments, fins que el consell de govern no adopti la de-
cisió definitiva, no en donem explicacions públiques. 
Quan es produeixi el fet, si és que es produeix i ai-
xí ho decideix el consell de govern, no es preocupi, 
que hi hauran totes les informacions, totes les explica-
cions, que convingui. No obstant, sí que li puc ja des-
mentir d’una manera radical que en cap cas estiguem 
davant d’una «depuració política», com vostè ha afir-
mat. En cap cas. I això a la casa ho sabem tots.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre el tractament de la 
informació d’àmbit polític fins al 27 de 
setembre de 2015 (tram. 322-00353/10)

Passem a les preguntes 3 i 4, que tal com hem que-
dat a l’inici estan agrupades i que fan referència, amb-
dues, al pluralisme. I la primera la formula, en repre-
sentació del Grup Parlamentari del Partit Socialista de 
Catalunya, la diputada Núria Ventura. Té la paraula.

Núria Ventura Brusca

Sí; gràcies, president. Com bé diu l’enunciat de la pre-
gunta..., em centraré en el que vam presentar per es-
crit, atès que el senyor Duart ja deixa clar que no dona-
rà més explicacions d’un fet que, sí, és cert que encara 
no s’ha produït, però que es produirà d’aquí a poques 
hores. 

Com diu l’enunciat, la següent pregunta que li formu-
lem és sobre la programació d’àmbit polític i el trac-
tament que rebrà aquesta fins al dia 27 de setembre 
en tots els mitjans de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Tenen prevista alguna programació 
especial? En què és en el que treballen en els possi-
bles nous programes i els existents, en els debats o en 
els informatius, en les tertúlies? Ens pot garantir que 
es compliran els criteris de pluralisme, imparcialitat 
i neutralitat, necessaris per complir com a bon servei 
públic d’informació?

El president

Moltes gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre les garanties i el control intern del 
compliment dels principis de pluralisme 
i neutralitat (tram. 322-00356/10)

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

Gràcies, president. Doncs en el mateix sentit: d’aquí 
fins al 27 de setembre volem saber com es garantirà el 
que marca no només l’acord marc de la corporació, si-
nó també el mateix llibre d’estil, i evidentment les fun-
cions dels mitjans de comunicació públics, respecte 
de la neutralitat i el pluralisme. I li ho concreto encara 
més: divendres, en el Ple del Parlament de Catalunya 
es va aprovar una moció d’Esquerra Republicana amb 
unes esmenes incorporades per part del nostre grup que 
donaven unes instruccions concretes a la corporació, ja 
que hi ha diverses forces polítiques en aquestes elec-
cions..., que no totes consideren que siguin plebiscità-
ries, sinó que algunes les considerem constituents o au-
tonòmiques: que els mitjans públics garanteixin la més 
estricta neutralitat per tal d’evitar que es decantin per 
alguna d’aquestes opcions en la seva informació; o que 
en els debats es garanteixi que els grups podran parlar 
sobre el posicionament respecte al futur polític de Cata-
lunya, però també respecte a la crisi econòmica, la cor-
rupció, les propostes programàtiques, etcètera; o que es 
mantingui la bona pràctica de les píndoles informati-
ves amb propostes programàtiques sectorials per part 
de cada candidatura, o que també es faci una cosa que 
s’intentava posar a la Llei electoral que no s’ha aprovat, 
una informació sobre el grau de compliment dels com-
promisos electorals a les eleccions anteriors, per tant a 
les del 2012. Això es va aprovar divendres per unanimi-
tat en aquesta cambra, i els voldria preguntar quan pen-
sen donar-hi compliment des de la corporació.

El president

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

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

Gràcies, senyor president. Doncs per respondre la pre-
gunta que vostès em fan em remeto a la resposta que 
vaig donar just ara fa un mes en aquesta mateixa sa-
la a la mateixa pregunta, que em va formular la re-
presentant del Grup Ciutadans. Em va fer aquesta pre-
gunta, i per tant jo em remeto a aquella resposta. 

Per cert, concretant d’una manera molt senzilla, tota la 
informació que hi hagi en el moment que s’iniciï el pe-
ríode electoral, que és el moment de la convocatòria, 
està absolutament regulada per la LOREG, per la llei 
orgànica que regula el règim electoral general, i per la 
Instrucció 4/2011 de la Junta Electoral Central, que es-
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tableix que durant tot aquest període la informació ha 
de respectar el pluralisme polític i social i ha d’haver-hi 
igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa en els 
mitjans. Per cert, exactament igual que hem fet sempre 
i cadascuna de les vegades que hi han hagut eleccions. 
Sense anar més lluny, en les passades del mes de maig, 
on així se’ns va reconèixer per part del CAC.

Per cert, una altra última qüestió respecte al que vos-
tès van aprovar. Jo els agraeixo molt que hagin aprovat 
aquesta resolució, perquè, si no em falla la memòria, 
recull pràcticament totes les nostres actuacions habi-
tuals en les últimes eleccions. Per tant, el que vostès 
ens demanen és que continuem fent el que nosaltres ja 
fèiem de bon grat, perquè pensem que és la millor ma-
nera de donar la informació electoral.

El president

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

Núria Ventura Brusca

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socia-
lista ens hem manifestat també en aquesta mateixa co-
missió –no és el primer dia que parlem del pluralisme 
en els programes de la corporació– a favor que als in-
formes que publica periòdicament el CAC..., demanem 
des de fa temps, per exemple, que no només s’hi tingui 
en compte el minutatge, el temps de paraula, dels tele-
notícies, que és el que acaba comptant a l’hora de fer la 
valoració final, sinó que es faci també en altres tipus de 
programes i en el conjunt de la graella de programació, 
entre altres coses per demostrar, o no, que els princi-
pis aquests que tant parlem de pluralisme, de neutrali-
tat, d’imparcialitat i de professionalitat són els que re-
geixen els nostres mitjans públics. I la pregunta que li 
plantejava anava en aquesta línia, sobre com es pensa 
fer complir això des d’ara fins al dia 27 de setembre.

Lamentablement, i atesos els darrers exemples que hem 
tingut, no només d’emissió de certs programes, sinó 
també del que parlàvem ara respecte a Catalunya Ràdio 
i a la destitució del director..., ens fa témer que de nou 
aquesta situació és de risc davant del 27 de setembre. 
I, per tant, li demanem des d’aquesta comissió que els 
criteris que es facin servir siguen sempre aquests, els 
de pluralisme informatiu, neutralitat, imparcialitat i 
professionalitat, tal com vostè acaba de recordar que 
regula no només la LOREG, sinó també la Instrucció 
4/2011 de la Junta Electoral Central. Perquè aquest és 
el model de mitjans públics que defensem des del Grup 
Parlamentari Socialista, i el que no volem és que els 
criteris que se segueixin des de la corporació siguen 
els que dicta el govern de torn o els partits que li donen 
suport. I, per tant, ara que encara estem a dos mesos de 
les eleccions volíem plantejar-li aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

El president

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, president. Doncs bé, evidentment farem una 
vigilància activa del compliment del que s’ha aprovat 
en aquest Parlament, i els demanaríem que ho apli-
quin ja. Ara mateix, en els mitjans públics es parla 
d’«eleccions plebiscitàries»; ara mateix, en els nostres 
mitjans públics es parla de «llista unitària sobiranista», 
tot i que això no és ni neutralitat ni pluralisme; ara ma-
teix, als nostres mitjans públics..., hi ha un informe del 
CAC que insta perquè, vaja, es resolgui, entenem que 
haurien de resoldre-ho, el .Cat postmunicipals, que no 
va ser un exemple de pluralisme i neutralitat, i ara ma-
teix, vostès, amb una decisió que realment només fa 
tuf de decisió partidista, acaben de carregar-se, o estan 
a punt de carregar-se, el director de Catalunya Ràdio. 
Perquè si és per motius professionals, senyor Duart, fa 
un any que tenia motius professionals i de gestió sufi-
cients per haver fet aquesta destitució; un any, mig any 
o un any i mig. Si ho fan ara, sona realment a partidis-
me. I això fa un flac favor, flaquíssim favor, a la imatge 
de neutralitat i de respecte al pluralisme que han de te-
nir els nostres mitjans públics.

És per això que nosaltres li critiquem també aquesta 
decisió i que li demanem quan es farà aquesta substi-
tució, i, vaja, amb quins criteris. Perquè si els criteris 
per destituir ara mateix, en aquests moments de l’any, 
a les portes d’unes eleccions, el director de Catalunya 
Ràdio han estat partidistes, ens temem que els crite-
ris per substituir-lo probablement seran a les portes 
d’unes eleccions i també partidistes, i no pas criteris 
professionals. Perquè, si no, de fet, ja no hauria estat el 
senyor Fèlix Riera... 

El president

Hauria d’anar acabant, senyora diputada.

Marta Ribas Frías

...el director de Catalunya Ràdio durant aquests últims 
anys, si haguessin estat per criteris professionals.

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

Torno a reiterar que totes les informacions que es do-
nin i totes les actuacions que nosaltres fem durant 
aquest període, durant el període electoral, tal com he 
indicat, estaran absolutament regulades per la norma-
tiva, que ho fixa d’aquesta manera; la LOREG i la de 
la Junta Electoral Central.

Per a tots aquests que es preocupen de si nosaltres com-
plirem o no complirem, d’una banda dir-los que to-
tes i cadascuna de les nostres decisions i actuacions 
poden ser recurribles davant la Junta Electoral Cen-
tral competent durant aquesta etapa electoral, i, d’al-
tra banda, reitero el que els he indicat anteriorment: 
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sense anar més lluny, en les darreres eleccions muni-
cipals la forma amb què vam fer aquesta cobertura del 
període electoral va rebre una valoració positiva per 
part del CAC. 

I pel que fa al nostre pluralisme, més enllà dels adjec-
tius que cadascú vulgui posar-hi, jo torno a remetre’m 
al que aquest CAC, que és l’òrgan que ha de garantir 
el nostre compliment com a servei públic, tant en l’in-
forme del 2014 com en l’informe del 2013, o sigui, en 
els informes dels últims anys, ha aprovat per unanimi-
tat: que nosaltres garantim els principis que regulen la 
nostra missió de servei públic, entre d’altres el del plu-
ralisme i el de la neutralitat. Els fets són aquests.

I només per acabar, qualsevol modificació pel que fa a 
la forma de valorar-ho, de controlar amb minuts quins 
són els nostres continguts, senyora diputada, em temo 
que no sóc l’interlocutor a qui ha de demanar això. Ai-
xò entenc que és un encàrrec que vostès haurien de fer 
directament al CAC. I si vostès el fan, nosaltres, na-
turalment, n’estarem encantats, perquè així es podran 
constatar d’una manera més fefaent aquest pluralisme, 
aquesta neutralitat i aquest rigor que tenen els profes-
sionals de casa nostra i que han tingut sempre.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la Sentència 127/2015 de l’Audiència 
Nacional (tram. 322-00354/10)

Passem a l’agrupació de preguntes 5, 6, 7 i 8, totes amb 
referència al compliment de les sentències judicials. 
I la primera la formula, en representació del Grup Par-
lamentari del Partit Socialista de Catalunya, la dipu-
tada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, president. Un tema que ja ha sortit en la co-
missió d’avui, lligant-ho amb la negociació del conve-
ni, també, i amb les reivindicacions que comentàvem 
abans dels treballadors del comitè d’empresa, dels sin-
dicats. 

Ens agradaria conèixer el seu capteniment respecte a 
la Sentència 127/2015 de l’Audiència Nacional i, so-
bretot, respecte a la planificació de la corporació per 
a complir-la. Com es pensa abonar als treballadors de 
TV3 totes aquestes quantitats descomptades sota el 
concepte RAV des de l’1 de l’I del 2013 amb el 10 per 
cent d’interessos de demora que marca la sentència 
de l’audiència? Quina és la intenció del consell de go-
vern, de la direcció? Negociar? Presentar recurs i es-
gotar la via jurídica? O quines són les accions i quins 
passos pensen seguir a partir d’ara?

El president

Moltes gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre el compliment de les sentències 
judicials relatives a la reducció per l’acord 
de viabilitat (tram. 322-00355/10)

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

Gràcies, president. Doncs bé, en el mateix sentit: com 
faran el compliment de les sentències sobre la RAV. 
Entenem que ja no s’aplicarà més d’ara endavant. Si 
s’entra o no en la lògica que des de fa temps..., aquesta 
diputada també els demanava que entressin a negociar 
amb aquesta lògica d’un retorn de forma progressiva 
del que són els retards..., el retorn d’aquesta retallada de 
sou voluntària fins a un cert moment i després aquesta 
part que s’ha de retornar durant els propers anys. 

Els demanaria també com està el tema de la ràdio i 
quins efectes té tot plegat, aquestes sentències, en la 
negociació del conveni.

I, d’altra banda, com està el compromís del Govern 
que vostè mateix, senyor Duart, alguna vegada havia 
dit que hi havia de complementar les aportacions a la 
corporació en el cas que s’hagués de fer aquest retorn 
d’aquesta retallada dels sous.

El president

Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre les conseqüències 
de la sentència relativa a la reducció per 
l’acord de viabilitat (tram. 322-00358/10)

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

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bé, ens sembla que aquesta pre-
gunta ja ha estat molt ben plantejada. En tot cas, la 
sentència segur que era esperada; hem tingut temps 
de parlar-ne en les últimes comissions. I, per tant, ens 
agradaria saber una mica, com també comentava la 
senyora Ventura, si valoren la possibilitat de recór-
rer-hi, malgrat que a nosaltres ens sembla que, vista 
la sentència de Catalunya Ràdio, això només supo-
saria una maniobra dilatòria, en aquest cas, guanyar 
temps. 

Ens agradaria saber, i abans hi ha entrat, però no 
massa a fons, com van les negociacions. Coneixem la 
proposta, en aquest cas, del comitè d’empresa; vam 
veure en el seu moment també la proposta de la di-
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recció, en aquest cas una proposta que consistia bàsi-
cament a fer una nova RAV per substituir la que ja hi 
havia i que ens sembla que és un punt de partida com-
plicat per arribar a un acord. Sí que tenim clar que 
l’acord només vindrà per la generositat de totes dues 
parts, i per tant buscant una solució a llarg termini 
que garanteixi aquest retorn, però alhora, i això ens 
sembla absolutament clau, aconseguint que això no 
tingui afectació sobre la resta del producte que fa Te-
levisió de Catalunya, perquè no podem posar en risc 
la seva qualitat, perquè no podem posar en risc la res-
ta del sector. Per tant, més enllà de la pregunta, tam-
bé la nostra recomanació que totes dues parts siguin 
molt generoses, que tinguin clar que això només es 
pot solucionar per la via de l’acord i que aquest acord 
només pot venir pel pacte d’un retorn a molt llarg ter-
mini que garanteixi el compliment de la sentència, 
d’una banda, però que, de l’altra banda, tampoc posi 
en risc la televisió.

El president

Gràcies, diputat.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la sentència de 
l’Audiència Nacional que afecta els 
treballadors de TV3 (tram. 322-00361/10)

Per formular la pregunta en representació del Grup 
Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la dipu-
tada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Bé, crec que ja s’ha preguntat gai-
rebé tot, no? Però, bé, nosaltres, també, de la mateixa 
manera que ho han plantejat els diputats que m’han 
precedit en la paraula, des del Partit Popular, des del 
nostre grup parlamentari, volem saber què farà la di-
recció de la «corpo» davant la sentència de l’Audiència 
Nacional respecte a les RAV. Compliran la sentència, 
tenen previst complir-la? Tenen previst presentar-hi re-
curs? Quina és la quantitat total entre la ràdio i la televi-
sió, a quant puja? I quines són les previsions de retorn, 
com està previst que es tornin aquests diners als treba-
lladors?

I, bé, volia aprofitar la intervenció per també manifes-
tar públicament que crec que avui el president tenia 
una oportunitat, una oportunitat única, per explicar 
els motius d’aquest cessament del director de Catalu-
nya Ràdio a dos mesos vista d’unes eleccions impor-
tants a Catalunya.

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. Tal com he indicat anterior-
ment, en aquests moments estem en fase de negociació 
amb el comitè d’empresa, i una de les qüestions que 
hi han damunt la taula i en què s’avança és a veure de 
quina manera podem, si és possible, arribar a un acord, 
per, si s’arriba a aquest acord, aplicar aquesta sentèn-
cia d’una manera que hauria de ser gradual, espaiada 
en el temps –parlem en aquests moments d’un període 
que va entre el 2015 i el 2018–, i per tant afectar el mí-
nim possible el funcionament ordinari de la casa. Ja 
he indicat anteriorment que afectació, inevitablement, 
n’hi haurà, perquè parlem d’una mica més de 18 mi-
lions en el cas de la tele i de 3 milions en el cas de la 
ràdio, el que suposa l’import total d’aquesta sentència 
entre el 2013 i el 2015. I, per tant, quan tingui l’acord o 
el desacord, esperem que sigui l’acord, quan d’alguna 
manera hàgim arribat a un acord, que esperem que si-
gui així, per veure com ho apliquem, els donarem tota 
la informació. A hores d’ara, en aquests moments, no 
estic en condicions de poder-los dir com ho aplicarem, 
perquè no ho hem acordat. En aquests moments es ne-
gocia. Com els he indicat abans, la darrera reunió ha 
acabat a les quatre d’aquesta matinada i la continuació 
d’aquesta reunió és avui a partir de la una. Tan bon 
punt, si és possible i hem arribat a un acord, s’hagi po-
gut tancar, vostès en tindran tota la informació.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula, 
per part del Partit Socialista de Catalunya, la diputada 
Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, president. La sentència, com ja s’ha dit, és 
cert que va en la mateixa línia de la que va dictar el 
Tribunal Suprem el passat mes de febrer per les re-
tallades de Catalunya Ràdio, i per tant ve a agreujar 
encara més la situació de la corporació. En aquell mo-
ment recordo que des d’aquesta mateixa comissió, i 
no només des d’aquesta mateixa comissió, sinó també 
des del comitè d’empresa, des dels sindicats, els treba-
lladors i treballadores, se’ls va advertir que el cas dels 
treballadors de Televisió de Catalunya era idèntic al 
de Catalunya Ràdio, i que el que calia era també la su-
pressió immediata de les retallades i la devolució dels 
diners, en aquest cas considerats il·legalment retallats 
des del 2013. I aquesta sentència, juntament amb la de 
Catalunya Ràdio, segons el nostre parer el que fa és 
deixar molt i molt tocada la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, i demostra, entenem, una vega-
da més una manera de fer clarament errònia per part 
de la direcció de la corporació, en què tenen molt a 
veure la improvisació de les decisions que s’han anat 
prenent i també la inestabilitat creada en molts mo-
ments en la plantilla, que ara acaben tenint aquestes 
conseqüències, entenem, molt i molt dolentes. 

Per tant, no li demanàvem quin era l’acord a què ha-
víem arribat, perquè som conscients que encara no és 
així. Sabem, coneixem, les reivindicacions dels treba-
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lladors, i el que ens agradaria conèixer, per això insis-
teixo en la pregunta, és quina és la proposta que es fa 
des del consell de govern de la «corpo», com a mínim 
els detalls que ens pugui donar al respecte, per a com-
plir aquesta sentència, que, ho repeteixo, deixarà molt 
tocada la corporació..., però que cal complir aquesta 
condemna a la direcció de la «corpo», que fa palès que 
aquesta reducció salarial del 5 per cent, la RAV, era il-
lícita, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. Per tant, ara 
és el que ens comporta aquesta situació actual.

Moltes gràcies.

El president

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

Marta Ribas Frías

Gràcies. Doncs miri, li repregunto alguna cosa i li faig 
una reflexió. Li repregunto, perquè ho digui concreta-
ment... Entenc, per tant, que no recorreran al Suprem 
contra la sentència de l’Audiència Nacional de la tele-
visió; entenc, per tant, que ja no s’aplica més la RAV 
als treballadors de la televisió. 

I li repregunto respecte de les converses amb el Go-
vern..., de compromís de complementar el que calgui 
en els propers anys en els pressupostos per poder fer 
aquest retorn progressiu. Perquè entenc que si pacten 
ja alguna fórmula també pacten com obtenir aquests 
diners. Per tant, si hi seran o no hi seran per part del 
Govern de la Generalitat. Almenys, si l’actual es com-
promet a posar aquests diners. 

I una reflexió. Fa temps que parlem d’aquest tema, 
en aquesta comissió. Aquesta diputada li ha traslla-
dat en diverses ocasions com l’espifiaven mantenint 
aquesta retallada. Cada vegada s’anava fent la bo-
la més gran. Era un element més de l’increment de la 
conflictivitat laboral que tenien a la corporació. Era un 
element que era obviable..., que vostès s’equivocaven 
mantenint d’aquesta forma aquesta retallada sabent 
que era il·lícita. I, a més, posaven un problema econò-
mic de cara al futur, que és el que avui se’ns evidencia 
amb aquests 18 milions per a la tele i 3 milions per a 
la ràdio que caldrà retornar durant els propers anys. Si 
hi ha motius de gestió per fer fora algú, senyor Duart, 
em sembla que avui s’evidencia un motiu de gestió, de 
mala gestió, clar per fer-lo fora a vostè. 

El president

Gràcies, diputada. Per repreguntar, en representació 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la 
paraula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bé, només una reflexió. Sembla 
clara la necessitat de donar estabilitat i de tenir pau 
social a la televisió i a la ràdio. I això passa perquè les 
negociacions del conveni que es plantejaven a les pri-
meres preguntes acabin a bon port i a la vegada perquè 

hi hagi també un acord sobre aquest retorn de la RAV. 
I això, ho dèiem en el moment de plantejar la pregun-
ta, només passa per la generositat d’ambdues bandes. 

Però no és tan senzill, perquè nosaltres des d’aquí tam-
bé volem tornar a recalcar la necessitat que això no 
tingui impacte sobre la resta del producte, que durant 
aquests anys també ha patit molt. Hem tingut proble-
mes amb la bodega de pel·lícules, dificultats a l’hora de 
fer encàrrecs, de fer coproduccions... I, per tant, sem-
bla que el que necessitem, pràcticament, és la quadra-
tura del cercle i que l’encàrrec que fem és prou compli-
cat. En tot cas, algunes oportunitats també les tenim, 
alguna millora en l’àmbit de la publicitat, i esperem 
possibilitats en el futur de millorar el pressupost de la 
casa. En tot cas, el que sí que demanem és que es tin-
guin en compte tots els factors, que no són senzills.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per repreguntar, en represen-
tació del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula... No cal, senyora Xandri? (Pausa.) D’acord. 
Doncs donem el torn al senyor Brauli Duart per con-
testar les preguntes formulades.

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

Gràcies, senyor president. Només dues respostes. La 
primera: amb tot el respecte, senyora diputada, jo, com 
a analista empresarial, no sé si el seu criteri seria el 
més ajustat en el mercat avui en dia. Perquè si vostè vol 
fer fora l’equip de direcció que en quatre anys ha ajus-
tat el funcionament de la «corpo» a una reducció del 
pressupost del 34 per cent, cosa que equival a 154 mi-
lions menys ara que el que hi havia el 2010, que mal-
grat aquest ajust hem aconseguit estabilitzar-la pressu-
postàriament, a data d’aquest any la tenim estabilitzada 
pressupostàriament, amb una diferència molt menor, 
i fruit de la sentència de Catalunya Ràdio..., i que, a 
més a més, malgrat tots aquests ajustos, nosaltres hem 
aconseguit que durant aquests quatre anys TV3 hagi 
estat líder indiscutible de forma continuada..., crec que 
som el primer consell de govern que durant tot el seu 
mandat, almenys fins a la data d’avui, TV3 ha estat lí-
der, no com en altres èpoques no gaire recents, com els 
anys 2004-2008, on TV3 era la segona o fins i tot la 
tercera, en segons quins moments, amb més recursos 
dels que hi han ara. Per tant, si vostè l’equip que ha fet 
possible aquesta realitat vol fer-lo fora, està en el seu 
dret de demanar-ho. Jo crec que en el món de la gestió 
empresarial, perquè nosaltres som una empresa, senyo-
ra Ribas, som una societat anònima..., no ho entendria 
gaire lògic. Ara, si aquest Parlament ho decidís majori-
tàriament, escolti, cap problema. Jo tenia un amic, que 
ja no és entre nosaltres, que sempre deia que quan tu 
ocupes una responsabilitat per a què t’escull el Parla-
ment, o per a què t’escull el poble, sempre has de tenir 
molt clar que la motxilla l’has de tenir al costat de la 
cadira, perquè quan et diguin «fins aquí hem arribat» 
t’aixeques, agafes la motxilla i marxes sense cap pro-
blema. No seria cap problema, senyora Ribas. Però hi 
insisteixo: aquest equip ha fet això. 
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Per tant, si ha fet això, senyora diputada del Grup So-
cialista, podem entendre que d’improvisació poca. 
Perquè si un improvisés durant quatre anys ajustant el 
seu funcionament a una reducció del 34 per cent dels 
pressupostos, l’habitual seria que allò acabés com el 
rosari de l’aurora, que diuen al meu poble. I no és 
el cas. Hem acabat estabilitzant aquella casa pressu-
postàriament; hem acabat amb uns nivells de lideratge 
que són els que són, són públics, i ara, si tot va bé –si 
tot va bé–, espero que puguem a més a més tancar una 
etapa de tensió laboral amb un preacord que ens porti, 
pel que fa a la televisió, a un conveni, i que en el cas 
dels companys de la ràdio, abans ho comentàvem en 
el bar, també, ara que hi ha un nou comitè, puguem 
seure i puguem arribar també en la mateixa direcció. 
I tot això ho ha fet aquest equip, hi insisteixo, amb tots 
els problemes que suposa per a qualsevol empresa te-
nir 154 milions menys, és a dir, tenir un 34 per cent 
menys del pressupost. 

I, per últim, recordar-los que nosaltres hem aplicat aquesta 
reducció del 5 per cent, malgrat la visió legal que vostè 
en tenia, no sabia que tenia aquesta formació jurídica..., 
però nosaltres hem aplicat durant el 2013..., fins al fe-
brer del 2015 aquesta reducció del 5 per cent perquè ai-
xí ho deia l’Audiència Nacional en la sentència que va 
dictar al juliol del 2013, quan va dir que aquesta reduc-
ció del 5 per cent era lícita..., i així ho va dir l’Audièn-
cia Nacional en el seu pronunciament el 2013. Per cert, 
una reducció del 5 per cent, senyora diputada socialis-
ta, que és herència o que ve directament relacionada 
amb la reducció del 5 per cent que el Govern Zapatero 
l’any 2010 va aplicar a tots els treballadors del sector 
públic i que a hores d’ara encara continua aplicant-se 
a tot el sector públic. Evidentment, menys en el nostre 
cas..., haurà de ser a TV3 i a Catalunya Ràdio, perquè 
així ho diu la sentència. Per tant, nosaltres, les sentèn-
cies, si podem complir-les les complim. I espero que 
aquest procés de negociació que ara aprofundim amb 
els treballadors, que fem avançar, puguem tancar-lo i 
puguem establir una manera d’aplicar aquesta sentèn-
cia que, sobretot, com deia el senyor diputat Sabrià, no 
faci mal a aquella casa, o li faci el menys mal possible. 
Perquè en això tenim tots molt clar, tant representants 
dels treballadors com nosaltres, que hi han certes coses 
que aquella casa no es pot permetre. I per això tinc la 
tranquil·litat que arribarem a un acord.

El president

Gràcies, senyor Duart. 

Pregunta 
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la confluència dels 
informatius de Catalunya Ràdio i Televisió 
de Catalunya (tram. 322-00357/10)

Passem ara a la pregunta número 9, que fa referència 
a la confluència dels informatius de Catalunya Ràdio 
i Televisió de Catalunya i que, en representació del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, formula el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, president. Bé, la pregunta ja ho diu tot: ens 
agradaria saber en quin estat es troba el projecte de 
confluència de les redaccions d’informatius i què pas-
sarà després amb esports, també amb les redaccions 
d’esports. 

Ho hem expressat crec que reiterades vegades: nosal-
tres som favorables a aquesta confluència. Ens sem-
bla que ens farà més eficients, d’una banda; de l’altra, 
que el vincle entre tots dos mitjans també ens farà més 
forts, i, per últim, que també por comportar una re-
ducció de costos. 

Ara, tenim la sensació que aquest procés es fa molt 
lentament, d’una manera intermitent. I, per tant, això 
ens presenta alguns interrogants. Primer, per exemple, 
quin és el paper dels treballadors i del comitè d’em-
presa en la definició d’aquesta confluència; si hi ha 
una data per a un possible trasllat; si hi haurà pressu-
post per fer-ho o si això depèn de les circumstàncies 
econòmiques que vagin sorgint, o com quedaran les 
condicions laborals dels diferents treballadors de ca-
dascun dels mitjans.

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 he explicat en les onze 
preguntes prèvies que m’han fet sobre aquest tema al 
llarg dels últims mesos, en aquesta qüestió la situació 
no avança de forma intermitent, sinó que avança de 
forma gradual, que és com entenem que s’ha de fer 
aquest procés. A hores d’ara el darrer pas que s’ha fet 
és el procés de confluència a la delegació de Madrid. 
Des de l’abril treballen junts, com ja els havia infor-
mat; en aquests moments s’ha tancat també un acord 
amb els treballadors de l’àmbit ràdio, del mitjà ràdio, 
per avançar en aquesta confluència, un acord per una-
nimitat amb tots els treballadors d’allà, i tots els treba-
lladors de televisió han fet també el procés de forma-
ció per poder treballar en l’àmbit ràdio, cosa que ens 
permet dir que a Madrid avancem a molt bon ritme en 
el procés de confluència. Després de Madrid, com he 
anunciat aquí també, el següent pas seran les delega-
cions territorials.

I pel que fa a Barcelona, que serà el darrer pas, aquí, 
com he informat també aquí, d’una banda hi ha una 
comissió conjunta, mixta, entre comitè d’empre-
sa, consell professional i responsables de la corporació, 
que es va reunir ara fa unes setmanes i està previst que 
es tornin a reunir previsiblement en tornar de l’estiu, 
i paral·lelament a això hi han tota una sèrie d’equips 
de treball interns dintre de la televisió i de la ràdio que 
treballen totes les condicions tècniques i els protocols 
d’interrelació per poder-ho fer realitat. Aquí dintre hi 
ha des dels que acaben d’analitzar quines han de ser les 
característiques físiques del nou espai fins als que tre-
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ballen els protocols de com s’han d’interrelacionar els 
diferents periodistes en funció de la seva especialitat. 

Per tant, tot avança, com jo he dit sempre, de forma 
gradual. Tot avança, com jo he dit també, en l’àmbit 
de la voluntarietat. Madrid n’és un clar exemple. I ca-
dascú tindrà el paper en aquest procés que legalment 
li correspon. És a dir, el comitè d’empresa, les seves 
funcions estan directament relacionades amb tot el 
que siguin les condicions laborals; el consell profes-
sional..., nosaltres tenim un especial interès precisa-
ment a aprofitar tota l’experiència d’aquests professio-
nals per fer-ho el millor possible, i els responsables, 
que també són professionals de la casa, que elaboren 
els diferents informes en funció de cadascun d’aquests 
àmbits que li indicava són professionals també d’una 
absoluta vàlua. Per tant, estigui tranquil, senyor Sa-
brià. Això avança, i avança correctament.

El president

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

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies, senyor president. Només dir-li que està bé que 
compti quantes vegades li fem cadascuna de les pre-
guntes, i fins i tot ens pot semblar bé que li sembli pe-
sat. Però, comptant que ens contesta amb comptagotes 
–per tant de quatre preguntes ha esgotat el temps i me 
n’ha contestat dues–, és probable que a la propera co-
missió de control que hi hagi li torni a fer la pregunta 
per veure si hi ha sort i contesta les altres dues, i per 
tant ja no en seran dotze, sinó que en seran tretze. 

A nosaltres ens continua semblant més intermitent 
que no pas gradual. Perquè, justament, si fos gradual 
segur que seria fàcil parlar de dates, perquè tindríem 
el calendari una mica elaborat, i a nosaltres ens sem-
bla, això, que és més aviat intermitent, perquè anem 
avançant en funció de no se sap ben bé què, i no d’un 
calendari. 

Tampoc ens ha dit si hi havia pressupost per fer-ho, i, 
no ho sé, com que el president avui està molt estricte 
suposo que no li deixarà uns segons més per dir-nos si 
hi ha algun tipus de pressupost. 

En tot cas, nosaltres farem, segur, qui hi hagi aquí a la 
propera legislatura, la tretzena pregunta sobre la con-
fluència, per veure si podem anar avançant en la in-
formació.

Gràcies.

El president

Si convé, senyor Sabrià, quinze segons també els hi 
podem donar, eh? Té la paraula el senyor Brauli Duart.

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

Molt agraït, senyor president. Jo he citat les vegades 
que he anat explicant el tema aquest perquè en dos 

minuts i mig que tinc per intervenció vostè ha d’en-
tendre que un projecte d’aquestes característiques no 
l’hi puc donar amb tot detall. No pateixi, que li faré 
arribar l’informe que en aquests moments vam lliurar, 
que són moltes pàgines i que en dos minuts i mig no 
puc resumir. Està penjat, de fet, en el web, també, de 
la corporació, i el tenen tots els representants dels tre-
balladors, com toca.

No, no és intermitent. És un pas darrere l’altre, que és 
diferent. I ara el pas en què estem és que s’estudia com 
han de ser les característiques físiques d’aquell espai. 
I fins que no tinguem tancat com n’han de ser les ca-
racterístiques físiques i les obres que s’hi han de fer no 
podrem dir en quina data s’hi ha de fer el trasllat. Pe-
rò sí que treballem perquè això, el procés d’obres i de 
canvi, estigui acabat en els propers dotze, setze, mesos 
com a molt. Treballem amb aquests terminis. I darrere 
vindrà la resta. Però hi insisteixo: gradualitat sense in-
termitències, ho repeteixo.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al director de Catalunya Ràdio sobre la 
planificació i els objectius de la programació 
de la pròxima temporada (tram. 323-00148/10)

Passem a la pregunta número 13. És una pregunta que 
fa referència al bloc de programació, adreçada al di-
rector de Catalunya Ràdio i que formula, en represen-
tació del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
la diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Així com ja hem fet en el torn amb 
el director de Televisió de Catalunya, voldríem pre-
guntar sobre la planificació i els objectius de la pròxi-
ma temporada, i entenc que el senyor Duart ens farà 
la contesta.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Passem la paraula, doncs, al senyor 
Brauli Duart.

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

Gràcies, senyor president. Efectivament, els profes-
sionals de Catalunya Ràdio han treballat durant tots 
aquests mesos per planificar una bona temporada, 
que essencialment mantindrà aquells programes que 
nosaltres considerem que són marca de la casa i 
que tenen una bona resposta per part dels oients. 

Al matí tindrem El matí de Catalunya Ràdio, en la lí-
nia que ha treballat els darrers dos anys però amb tota 
una sèrie de millores en les quals la directora del pro-
grama i el seu equip treballen en aquests moments. De 
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dotze a dues, aquí sí que hi haurà un canvi respecte 
a la programació que hi havia hagut fins ara. De dot-
ze a dues tindrem un nou programa que dirigirà la se-
nyora Sílvia Cóppulo, que fins ara feia El suplement el 
cap de setmana, i que acaben d’elaborar-lo; un progra-
ma que serà essencialment d’entreteniment i que cre-
iem que és molt adient per a aquell moment del dia. 

Al migdia, el bloc d’informatius més L’oracle. Con-
tinuarà en la mateixa línia que hi ha ara. En el cas de 
L’oracle hi ha un canvi de director, perquè la persona 
que hi havia fins a aquest moment s’incorpora a nous 
reptes en la televisió. 

I a la tarda tindrem el programa La tribu, amb el ma-
teix presentador i amb un equip que reforcen ara en 
aquests moments, amb tota una sèrie de col·laboradors 
nous que hi hauran per a la temporada que ve. I tin-
drem un canvi pel que fa a la forma que fins ara tractà-
vem l’esport i la informació a partir d’aquell moment. 
És a dir, esport de set a vuit, i de vuit a deu tindrem 
informació amb el Kílian en dues fases: una primera 
fase més d’informació pura i dura i una segona part 
més de reflexió. El programa Les mil i una nits conti-
nua en la seva franja habitual, i a partir d’aquell mo-
ment, entre les onze i la una, tindrem esports com fins 
ara, però amb un canvi de lideratge, amb un nou di-
rector del programa. Això pel que fa al dia a dia de 
dilluns a divendres.

Pel que fa al cap de setmana, serà un plantejament con-
tinuista respecte al model de programació actual, pe-
rò amb canvi també de presentadors. Òbviament, en 
el cas d’El suplement..., tindrem el Ricard Ustrell, que 
serà el que portarà El suplement. I la resta de la pro-
gramació del cap de setmana eminentment serà una 
programació de caire esportiu.

Això a grans trets, i és el que em dóna en dos minuts i 
mig. La presentació formal de tota aquesta programa-
ció, amb tots els detalls, la tindrem al final d’agost i es 
farà en el moment en què està prevista.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre els motius pels quals TV3 no fa una 
programació informativa diària lligada 
a l’actualitat (tram. 322-00359/10)

Passem a la pregunta número 14. És una pregunta adre-
çada al president del consell de govern i que també fa 
referència al mateix bloc de programació, i que formu-
la, en representació del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el diputat Sergi Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Gràcies. Crec que..., malgrat que va adreçada al presi-
dent del consell de govern, agrairíem que ens la con-
testés el director de Televisió de Catalunya. 

En aquest cas, per fer un símil, diríem que estem a 
trenta dies de l’inici, aproximadament, de la lliga de 
futbol, però a la vegada també estem a seixanta dies 
d’unes eleccions autonòmiques que esperem que el vot 
de la gent els doni caire plebiscitari i que per tant ens 
portin a prendre la decisió més important que haurà 
pres Catalunya en l’etapa democràtica, en la darrera 
etapa democràtica, com a mínim.

Per tant, el que voldríem saber és per què TV3 no man-
té cap programa en antena que segueixi el dia a dia 
d’aquest estiu tan intens. Començàvem parlant de fut-
bol perquè, justament, sí que està pensat fer una evo-
lució de tot el tema futbolístic i, en canvi, no està pen-
sat fer-ho en l’àmbit polític, i ens hauria agradat que hi 
hagués algun programa d’anàlisi de l’actualitat durant 
aquest final de juliol i també durant tot el mes d’agost.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Gràcies. Bon dia. Bé, en primer lloc m’agradaria dir 
que la temporada regular l’hem estirat una setmana. 
En aquest sentit, per tant, hem tingut l’oferta habitual 
de la programació regular una setmana més. 

Però és cert que ja des de fa uns anys la mateixa es-
tructura, la mateixa distribució de recursos i les limi-
tacions pressupostàries no ens permeten fer progra-
mació diària en format de magazín d’actualitat com 
fem la resta de temporada. També, això és el que per-
met, lògicament, preveure tots els torns de vacances i 
fer una bona planificació dels recursos.

Dit això –dit això–, no ens hem d’oblidar que les tres 
edicions diàries dels TN, els Comarques, el Migdia 
i el Vespre, i els caps de setmana, lògicament, Migdia i 
Vespre, recullen d’una manera àmplia tota l’actualitat, 
sigui de l’àmbit que sigui, sigui polític, sigui social, 
sigui econòmic, esportiu, etcètera; no ens hem d’obli-
dar que tenim un canal de vint-i-quatre hores de notí-
cies, que per tant també està atent, lògicament, a tot el 
que passa i que ho explica, i que enguany farem cada 
dia, de dilluns a divendres, durant aquesta temporada, 
amb una programació conjunta de TV3 i del 3/24, una 
entrevista d’actualitat cada dia. I, per tant, creiem que 
amb això les setmanes pròpiament d’estiu, pròpiament 
d’agost..., ens permeten estar perfectament connectats. 
I, lògicament, atents a si hi ha alguna cosa que mereixi 
modificar aquesta programació.

El president

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

Sergi Sabrià i Benito

Bé, res més, pràcticament. Només això, eh? Nosaltres 
celebrem sempre el lideratge dels nostres telenotícies, 
en fem bandera sempre que podem. Però malgrat ai-
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xò ens hauria agradat que poguéssim tenir un progra-
ma realment d’actualitat. Lamentem que això no passi 
i que no siguem capaços de fer-ho. Entenem les cir-
cumstàncies, entenem les dificultats per les quals pas-
sa la televisió. Ens costa d’entendre que sí que puguem 
fer-ho per a l’inici de la lliga de futbol, que també ens 
interessa molt, i que no puguem fer-ho en aquest cas 
amb un tema tan important com són unes eleccions 
que tenim a la cantonada i que, per tant, ens donaran 
un estiu més mogut del que és habitual.

Res més.

El president

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

El director de Televisió de Catalunya, SA

Bé, re més, ja he respost. En el tema del futbol, dir 
que, efectivament, tenim les pretemporades del Bar-
ça i de l’Espanyol, que les hem aconseguit amb unes 
condicions extraordinàries i que ens ajuden molt a de-
fensar les xifres del mes d’agost.

El president

Gràcies, senyor Sallent.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió 
Valenciana (tram. 322-00360/10)

Passem, doncs, a les preguntes 15 i 16, que com vostès 
saben estan agrupades, que fan referència al consorci 
amb IB3 i Radiotelevisió Valenciana. I la primera la 
formula, en representació del Grup Parlamentari del 
Partit Popular, la diputada Marisa Xandri, que té la 
paraula.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, president. Senyor Duart, el passat 10 de juliol 
vostè mateix, en el marc del vintè Fòrum de la Comu-
nicació, llançava una proposta de col·laboració amb la 
televisió de les Illes, la IB3, i la valenciana, si es tor-
nés a obrir. Parlava del seu interès perquè aquesta col-
laboració passés per compartir continguts i serveis in-
formatius i fer produccions conjuntes.

Al voltant d’aquestes declaracions, que vostè feia al 
president del CAC, ens sorgeixen una sèrie de dubtes 
que ara li vull plantejar, no? Ens pot dir si aquesta pro-
posta va ser una mera declaració d’intencions del pre-
sident de la «corpo»? És una idea que ha sorgit de la 
mateixa direcció de la «corpo» o és un mandat de l’ac-
tual Govern? És viable econòmicament? Vostè afirma-
va, referint-se a la televisió valenciana, que ara és el 
moment de compartir més coses, a part de la llengua, 
la història i la cultura. Quan diu «ara», exactament 
què vol dir? I actualment, si no m’equivoco, ja hi ha 
una col·laboració amb la televisió de les Illes. Si és ai-

xí, si no m’equivoco, quin tipus de col·laboració hi ha? 
Ens podria explicar quin tipus de col·laboració?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. 

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre la proposta de creació d’un consorci 
de mitjans públics de Catalunya, les Illes 
i el País Valencià (tram. 322-00364/10)

Per formular la pregunta en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Bé, recents canvis polítics a les Illes 
i al País Valencià, i això ens permet obrir horitzons 
de col·laboració que malauradament no podíem tenir 
abans, i això ens permet obrir les portes a més conei-
xements, més informació... Moltes més coses, que són 
coneixement i són coses bones per al nostre país. 

Per tant, nosaltres creiem que aquesta proposta..., que 
volem saber com es plantejarà, com es pot desenvolu-
par aquesta idea de consorci entre els mitjans públics 
de tots tres territoris, i més veient que ahir mateix el 
conseller de Cultura, el senyor Mascarell, ja propo-
sava signar un conveni d’acord marc per a qüestions 
culturals i que des de les Illes també deien que això 
havia de ser així, perquè creiem en la defensa no no-
més de la llengua, sinó de la cultura, com a bé i patri-
moni dels nostres països. I és per això que voldríem 
saber..., sobre aquest consorci que hi pot haver dels 
mitjans públics, en aquest cas.

Moltes gràcies.

El president

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

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

Gràcies, senyor president. En primer lloc, sento co-
mençar contradient-la, senyora Xandri, perquè no ho 
vaig fer públic per primer lloc en el fòrum del CAC, 
sinó que va ser en una entrevista que els companys de 
Comunicació 21 van tenir el detall de proposar-me i on 
vaig explicar entre altres coses també aquesta propos-
ta. Per tant, el primer lloc on jo la vaig fer pública va 
ser a la revista Comunicació 21, una de les més remar-
cables en el sector de la comunicació del nostre país.

La segona és..., li seré taxatiu: no, en absolut. Aquesta 
iniciativa no és cap mandat de cap govern. I vostè, que 
ja fa molts mesos, i alguns anys, que em coneix, ho 
hauria de tenir molt clar, i qui em coneix ja ho té molt 
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clar. La meva sensibilitat pel que fa a la cerca de vies 
de col·laboració amb tots aquests territoris amb què 
compartim llengua, cultura i història m’ha fet impul-
sar aquesta proposta, que crec que és bona per a totes i 
cadascuna de les parts.

I per acabar aquestes tres primeres qüestions, he de 
ser molt clar. Per què dic que ara és el moment de po-
der arribar a aquests acords? Doncs molt senzill: per-
què en el cas del País Valencià fins ara mai havia estat 
possible amb cap dels governs que hi havien hagut fins 
ara. Fixi-s’hi: amb cap dels governs. Però és que l’úl-
tim Govern fins i tot ho havia dificultat encara més, 
perquè va tancar Radiotelevisió Valenciana. I, per 
tant, clar, si Radiotelevisió Valenciana amb l’últim 
Govern desapareix..., difícilment era possible establir 
vies de col·laboració amb una televisió i amb una ràdio 
que ja no existien. Però hi insisteixo: al País Valen-
cià han estat tots els governs, els que, pel que sem-
bla, no acabaven de veure clar... En canvi, en aquests 
moments, al País Valencià hi ha un president que diu 
que ell és partidari de la reciprocitat. Per tant, ja és un 
primer pas. A ses Illes hi ha un govern que vol anar 
més enllà del que va anar l’anterior Govern del Par-
tit Popular, perquè a ses Illes tenim un acord de re-
ciprocitat signat des de fa anys i s’ha anat mantenint, 
malgrat que en els últims temps només es va quedar 
en antena el canal generalista i van desaparèixer els 
altres com a conseqüència de decisions pròpies d’allà. 
I, clarificat el tema aquest, jo considero que ara és el 
moment, perquè tenim, en aquests moments, a cadas-
cun d’aquests tres territoris, governs amb una sensi-
bilitat que crec que ens pot permetre avançar en una 
cosa que és bona per a tots.

Com hem d’avançar? Doncs d’una forma gradual i en 
funció dels interessos de cadascuna de les parts. Perquè 
una cosa sí que tenim molt clara, en el tema aquest: això 
ho farem..., arribarem al nivell de col·laboració que ca-
dascuna de les parts vulgui, perquè ho hem de fer a par-
tir del respecte, un respecte absolut, i de la col·laboració 
en funció de cadascuna de les realitats, valenciana, ca-
talana i balear. Pla d’igualtat absolut. Aquí ningú és més 
que ningú. Això és una cosa que hauríem de tenir tots 
molt clara. Perquè, clar, sóc valencià, vostè ho sap per-
fectament, i sempre ho he dit, i a més sempre he pen-
sat que és una cosa que s’ha de mantenir; qui perd els 
orígens perd la identitat, com vostè sap perfectament. 
I, per tant, sóc molt partidari de buscar vies de col-
laboració amb tots aquests territoris, País Valencià in-
clòs, però a partir d’aquest plantejament de tracte igua-
litari. Perquè jo he vist, durant tots els anys que tenim 
de democràcia, com de vegades no hem acabat d’estar 
massa encertats a l’hora d’interrelacionar-nos, aquests 
territoris, i com això ha generat dificultats d’entesa. 

Per tant, plantejament d’igualtat. El nivell serà el que 
ells vulguin. Pot ser des de l’estricta reciprocitat fins a 
una col·laboració al màxim nivell, on puguem compar-
tir equipaments tècnics, com vostè deia, on puguem 
compartir corresponsals en l’àmbit d’informatius, on 
puguem treballar conjuntament en la generació de 
continguts... Escolti, i no és altra cosa diferent del 
que en aquests moments fa la FORTA a nivell d’Es-
panya. En aquests moments, la FORTA agrupa totes 

les televisions d’àmbit autonòmic, oficialment, i allà 
hem compartit continguts, hem compartit drets es-
portius, compartim informacions i informatius, com-
partim aspectes tècnics... Per tant, si es pot fer amb la 
FORTA a Espanya, a Madrid, també es pot fer entre el 
País Valencià, entre ses Illes i Catalunya, si –si– tots 
tres governs així ho decideixen. 

Per tant, és una proposta per què jo treballaré, per-
què crec que és una cosa que ens pot millorar a tots. 
Però insisteixo que haurà d’aplicar-se sempre a partir 
de criteris d’estricte respecte i d’igualtat entre les tres 
parts que hi hauran d’estar implicades.

El president

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

Marisa Xandri Pujol

No, només breument. Totalment d’acord que hi ha 
d’haver vies de col·laboració, i dir al senyor Duart que 
em satisfà, no?, que digui que hi haurà aquest tracte 
d’igualtat amb els altres territoris. Ja està. 

Gràcies.

El president

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

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

Me n’alegro molt, d’acabar aquesta etapa escoltant-li 
el que li acabo d’escoltar. De debò, me n’alegro mol-
tíssim. Perquè, a més, crec que és bo per a tots. Crec 
que és bo per als valencians, que és bo per als habi-
tants de ses Illes i crec que és bo per als catalans; a 
partir d’aquest respecte que li deia. I no pateixi, ho 
tinc claríssim. Perquè si no ho fem a partir del respec-
te i del tracte igualitari no consolidarem el projecte, i 
si no consolidem el projecte no tindrà futur. I, per tant, 
perquè tingui futur ha de fonamentar-se en el respecte 
entre totes tres parts.

El president

Gràcies, senyor Duart.

Pregunta
al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre la cobertura informativa 
de la campanya de les eleccions al 
Parlament (tram. 322-00362/10)

Passem a la pregunta número 17, una pregunta adreça-
da al president del consell de govern de la corporació i 
que fa referència a la cobertura informativa de la cam-
panya de les eleccions al Parlament, i que formula, en 
representació del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, la diputada Maria Senserrich. Té la paraula.
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Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Donaríem per resposta aquesta pre-
gunta, perquè ja s’ha reiterat diverses vegades amb 
d’altres diputats. Per tant, donem..., per satisfeta.

El president

Per tant, podem passar a substanciar la pregunta se-
güent, entenc, eh? (Pausa.) D’acord. Gràcies, diputada.

Pregunta
al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre l’actuació de la defensora de 
l’audiència el 2014 (tram. 322-00365/10)

Passem, doncs, a la pregunta número 18. És una pre-
gunta també adreçada al president del consell de go-
vern que fa referència a l’actuació de la defensora de 
l’audiència el 2014 i que formula també, en represen-
tació del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
la diputada Maria Senserrich. Té la paraula.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Bé, des del nostre grup parlamenta-
ri voldríem que ens informés sobre l’actuació de la de-
fensora de l’audiència el 2104, durant el 2014, de la 
senyora Laura Baladas, i de quines han estat les seves 
tasques.

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. La defensora de l’audiència 
i el Servei d’Atenció a l’Audiència són el referent dels 
ciutadans a l’hora d’interrelacionar-se amb els nostres 
mitjans. Saben que són a qui poden adreçar-se quan 
ells considerin que alguna cosa no va bé, quan ells te-
nen un dubte, quan ells volen fer una consulta. És a 
dir, és la via de comunicació entre aquesta audiència i 
els nostres mitjans, que fa que la gent se’ls senti cada 
vegada més seus.

A més a més, saben també que, a part de la defensa 
de l’àmbit generalista, tant la defensora de l’audièn-
cia com el Servei d’Atenció a l’Audiència, que treballa 
amb ella, tenen una especial atenció a la protecció de 
la infància i els col·lectius més vulnerables com a prin-
cipi de funcionament.

L’any 2014 el Servei d’Atenció a l’Audiència ha atès un 
total de 20.792 comunicats, amb un temps de respos-
ta de 10,63 dies, que nosaltres entenem que és positiu, 
tenint en compte els efectius i l’equip amb què treba-
lla, que és un equip que treballa molt –molt– pressio-
nat. D’aquestes comunicacions, el 86,6 per cent varen 
ser consultes o comentaris sobre la programació i no-

més l’11,2 per cent van ser queixes. Jo voldria remar-
car que és una dada important, perquè les queixes són 
relativament poques i menys que en altres llocs, com 
després explicaré.

Per tant, la valoració que fem de la institució i de les 
seves dades per part del consell és altament positiva. 
Valorem molt el volum i la capacitat de gestió que te-
nen per traslladar als mitjans quines són les preocu-
pacions dels ciutadans, d’una banda, i, d’altra ban-
da, valorem també les millores obtingudes a partir 
d’aquesta informació que els arriba, que ells traslladen 
als mitjans i que els mitjans se la fan seva. Jo crec que 
aquests aspectes enforteixen la vinculació dels nostres 
mitjans amb la ciutadania. 

I aprofito, vostè ho ha citat, per donar les gràcies pú-
blicament, i aquí, en seu parlamentària, tant a la de-
fensora de l’audiència, la senyora Laura Baladas, com 
a tot el seu equip, que treballa braç a braç amb ella.

El detall de les opinions de l’audiència el tenen a la se-
va disposició en el portal de la CCMA. És públic. És 
un espai destinat específicament a aquesta institució.

I, per últim, perquè tinguem dades comparatives, nosal-
tres el 2014 hem rebut menys queixes de les que es 
reben en els altres mitjans públics de l’Estat. Com a 
dada, la proporció entre comunicacions rebudes i 
queixes..., nosaltres tenim el 80 per cent de comunica-
cions rebudes..., només tenim l’11,20 per cent. En can-
vi, en el cas de l’Estat espanyol és al revés. Aquesta 
proporció puja fins a gairebé el 50 per cent. I això són 
dades dels informes trimestrals del defensor del espec-
tador, oyente y usuario de medios interactivos, és a dir, 
dades que ens vénen del mateix Estat.

El president

Gràcies, senyor Duart. Per repreguntar, té la paraula la 
diputada Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Bé, només per afirmar que ens agraden aquestes da-
des; ens agrada que hi hagi aquesta transparència, 
aquesta proximitat als espectadors. I creiem que ha de 
continuar així. I ens sumem a les felicitacions a la se-
nyora Baladas i al seu equip.

El president

Moltes gràcies, diputada. Entenc, doncs, que ja no hi 
ha ni torn ni temps per a la resposta, ni tampoc hi ha 
hagut una segona pregunta. Literalment és feta.

Pregunta
al director d’Estratègia Corporativa 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre els eixos i els àmbits 
d’intervenció de la Direcció d’Estratègia 
Corporativa (tram. 323-00149/10)

Doncs ara passaríem a la pregunta número 19, que 
és una pregunta que va adreçada al director d’Estra-
tègia Corporativa de la corporació, el senyor Andreu 
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Martínez, a qui pregaríem..., si volgués seure aquí, 
a la Mesa. I amb aquesta pregunta fem un bloc que 
fa referència al Pla director de la Direcció d’Estratè-
gia Corporativa 2015-2017..., i que formularà, en re-
presentació del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, la diputada Maria Senserrich, que té la paraula. 
Per tant... Entenc que pot començar a formular la pre-
gunta, no? (Pausa.) Doncs té la paraula, senyora Ma-
ria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president, de nou. Bé, atès que el consell de 
govern de la corporació ha aprovat recentment el 
Pla director de la Direcció d’Estratègia Corporativa 
per als anys 2015-2017, voldríem saber des del nos-
tre grup parlamentari quins són els eixos principals i 
els àmbits d’intervenció d’aquest pla director que han 
aprovat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el 
senyor Andreu Martínez.

El director d’Estratègia Corporativa de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(Andreu Joan Martínez Hernández)

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Un pla 
director, per anar molt –molt– ràpid, és un document 
estratègic de qualsevol organització que es caracte-
ritza per tres elements: és un document que és fina-
lista, és un document que és qualitatiu i és un docu-
ment que és atemporal. Qualitatiu, bàsicament, perquè 
el que fem és treballar les qualitats de l’organització. 
Per tant, no tant la quantitat, sinó els valors, la mis-
sió, els principis. És finalista perquè el que fa és disse-
nyar un full de ruta. Per tant, el que ens marquem és 
què volem ser en un horitzó ics. I és atemporal perquè, 
més enllà de la mateixa vigència del pla, no estableix 
espais temporals tancats, sinó que els mateixos grups 
de treball i els mateixos equips aniran avançant i ani-
ran veient com es va fent.

El Pla director de la Direcció d’Estratègia Corporati-
va s’elabora gràcies a un treball previ intern, fent deu 
sessions de treball dins de la casa; s’aprova pel consell 
de govern, i un cop aprovat fem quatre presentacions 
també del pla director a tot el personal de la Direc-
ció d’Estratègia Corporativa, juntament amb el Comi-
tè d’RSC. Està penjat al portal intern des del moment 
que es va aprovar i també està penjat en el portal de la 
transparència de la corporació.

Per anar molt ràpids, el resultat d’aquest equip de tre-
ball va ser la identificació de 3 àmbits d’intervenció, 9 
objectius principals, 6 programes derivats i 19 accions. 
Per tant, és un repte important..., que nosaltres com a 
organització ens marquem què és el que volem fer.

Bàsicament, per destacar algunes accions, perquè el 
temps és el que és, constituirem una taula de cores-
ponsabilitat en l’àmbit de la corporació, en l’àmbit de 

la CCMA, per detectar o identificar espais d’incorpo-
ració de clàusules socials en la contractació pública de 
la corporació; dissenyarem un espai i continguts es-
pecífics de responsabilitat social en el portal; elabora-
rem la memòria de sostenibilitat, segons el model del 
Global Reporting Initiative, el GRI, en la seva quarta 
edició; elaborarem també un pla de comunicació es-
pecífic per a l’àmbit de la Direcció d’Estratègia Cor-
porativa i tots aquells àmbits colaterals o que puguin 
afectar altres àmbits de la corporació; avancem en la 
consolidació del procés de confluència dins de l’àm-
bit de la Direcció d’Estratègia Corporativa, tant pel 
que fa als serveis lingüístics com pel que fa a les xar-
xes socials, informació i esports, i elaborem un codi 
de bon govern, que inclou el codi de bona conducta 
per als alts càrrecs i els principis, la gestió i les bones 
pràctiques del personal, i la carta de serveis. 

És molt breu, però són, recordin-ho, dinou accions, que 
tenen penjades en el portal de la transparència, que es-
tà a la seva disposició, òbviament, per a qualsevol acla-
riment que vulguin fer.

El president

Moltes gràcies, senyor Andreu Martínez.

Pregunta
al director de Comercial i Màrqueting 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals sobre les dades de facturació 
comercial del 2015 (tram. 323-00150/10)

Passem a la pregunta número 20. És un pregunta que 
fa referència a la facturació comercial de la corporació 
el 2015 i que va adreçada al director de Comercial i 
Màrqueting de la corporació, el senyor Carles Mante-
ca. La pregunta, la formula, en representació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la diputada Ma-
ria Senserrich, que té la paraula.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Bé, tots sabem que, a banda de 
l’aportació que fa el Govern, un altre ingrés important 
és la publicitat, evidentment, no?, i això permet part 
de la sostenibilitat de la corporació. La crisi va com-
portar una baixada molt important dels ingressos, tots 
som coneixedors d’això, i després hem observat una 
certa aturada d’aquesta caiguda d’aquests ingressos i 
una lleu recuperació, en concret dels ingressos en pu-
blicitat. 

I és per això que des del nostre grup parlamentari vol-
dríem saber quina és la situació actual, on ens trobem, 
i quines són les dades actualment de la facturació co-
mercial de la corporació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula el 
senyor Carles Manteca.
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El director de Comercial i Màrqueting de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(Carles Manteca Auber)

Gràcies, president. El balanç d’ingressos d’aquest pri-
mer semestre el considerem força positiu, i més tenint 
present que hi ha hagut durant aquest període elec-
cions municipals, que això és un fet que normalment 
no beneficia la dinàmica comercial.

Respecte als pressupostos, estem, durant aquests pri-
mers sis mesos, un 2,2 per cent per sobre del pres-
supost, i respecte a l’any 2014, en el mateix període, 
l’increment és del 6,9 per cent en el global de la corpo-
ració. Si comparem els estudis que fan altres consulto-
res especialitzades sobre el mercat global a nivell es-
panyol, que xifren aquest increment del total al mercat 
publicitari entre el 7 i el 7,5 per cent..., creiem que el 
nostre creixement és similar.

Si fem una mica d’anàlisi per mitjans, en televisió 
aquest creixement està al voltant del 7,1 respecte al 
2014. Això sí que ens situa uns dos punts per sota de 
la resta de mitjans de l’Estat espanyol. En canvi, en 
ràdio estem en un creixement, durant aquests sis me-
sos, d’un 8,7, que és gairebé..., similar al de la resta de 
l’Estat. Aquest comportament tan positiu en televisió i 
en ràdio durant aquests sis mesos no és així en mitjans 
digitals. Hem tingut força complicacions i dificultats 
en la seva comercialització, però, bé, jo crec que és re-
muntable durant el segon semestre, i també és a causa 
de l’adaptació progressiva al nou portal.

Si fem un balanç, una mica, d’aquests primers sis me-
sos, el primer quadrimestre va ser amb un creixement 
moderat. En canvi, el mes de maig i el mes de juny els 
increments han sigut molt més positius, i s’ha donat el 
cas, per exemple, que al juny TV3 ha tingut un creixe-
ment respecte al 2014 d’un 22 per cent, i estem en xi-
fres a què no havíem arribat en facturació mensual des 
de l’abril del 2012.

També és una notícia molt positiva el fet que el major 
increment de la inversió publicitària està radicada més 
a la cartera gestionada des de Madrid que no des de 
Barcelona. Madrid té un creixement d’un 14,8, mentre 
la cartera gestionada des de Barcelona està en un 7,1, i 
això és una notícia molt positiva.

És una tendència, que això no és tan positiu, la con-
solidació del duopoli en tot el que és l’àmbit televisió, 
en què els dos màxims operadors assoleixen el 90 per 
cent del mercat publicitari davant el 57 per cent del 
share televisiu, i això ho dificulta encara més.

Les previsions per a la resta de l’any també són posi-
tives. Es constata una certa, diguem-ne, alegria publi-
citària per part dels anunciants, i la nostra previsió és 
estar un 1,5 per cent per sobre del pressupost i inten-
tant-ho millorar.

El president

Moltes gràcies, senyor Manteca. Amb aquest punt aca-
bem les preguntes que hi havia previstes per a la co-
missió d’avui.

Jo..., si m’ho permeten, abans d’acabar, en tant que és 
l’última comissió de la legislatura, sí que m’agradaria 
dir breument tres idees molt ràpides.

La primera, que ens ha tocat viure un context d’una 
crisi molt..., no voldria dir una expressió massa dura, 
però sí molt gran, massa gran, que ens afecta a tots, 
amb unes retallades pressupostàries molt grans. Hem 
vist com tots els mitjans audiovisuals patien molt a tot 
arreu, i això ha comportat un esforç per part de tots 
molt dur –els treballadors, els directius, tots plegats, el 
Parlament–, amb unes retallades obligades per manca 
de diners a caixa, que és la realitat del context.

I dir-los que, personalment, per a mi ha estat un ho-
nor presidir aquesta comissió. I, per tant, els agraeixo 
la confiança que han dipositat tots plegats en la meva 
persona. 

També donar les gràcies als membres de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que regularment 
han anat venint aquí a comparèixer. Penso que és el 
gran exercici democràtic de preguntar amb la intensi-
tat que es cregui oportuna i donar la cara, que és el fet 
democràtic en estat pur. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, donar les gràcies a ells i també als portaveus per 
aquest joc democràtic, i per aquest joc que devem a la 
ciutadania, i que devem als ciutadans, i que devem als 
votants, per fer aflorar la realitat, amb transparència, 
de tot el contingut que hi ha darrere d’una complexi-
tat tan gran com és la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 

A part dels portaveus, també als diputats. I gràcies es-
pecialment, si m’ho permeten, perquè m’ho han posat 
molt fàcil com a president. M’ho han posat molt fàcil, 
de veritat. I els vull agrair especialment que en mo-
ments en què algú de la corporació ha passat moments 
molt delicats han respost tots a la trucada de telèfon, 
i tots plegats hem pogut modular, i regular, i canviar, 
si ha convingut, el dia de la comissió. Aquest aspecte 
humà, que a vegades des de fora no es veu, jo els el 
vull agrair.

I m’agradaria també, no podria ser d’altra manera, do-
nar les gràcies als membres de la Mesa, i també a la 
tècnica i la lletrada. Tot això ha estat possible gràcies 
al seu treball.

Moltes gràcies i molta sort a tothom. Bon estiu i bones 
vacances.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i nou 
minuts.


	Pregunta
	al director de Televisió de Catalunya sobre l’entrevista a la ministra de Foment feta al desembre del 2014 (tram. 323-00145/10)

	Pregunta
	al director de Televisió de Catalunya sobre la previsió de fer un monogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol (tram. 323-00146/10)

	Pregunta
	al director de Televisió de Catalunya sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada (tram. 323-00147/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les negociacions del conveni col·lectiu (tram. 322-00352/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’evolució de la negociació laboral (tram. 322-00363/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tractament de la informació d’àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015 (tram. 322-00353/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les garanties i el control intern del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat (tram. 322-00356/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la Sentència 127/2015 de l’Audiència Nacional (tram. 322-00354/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment de les sentències judicials relatives a la reducció per l’acord de viabilitat (tram. 322-00355/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les conseqüències de la sentència relativa a la reducció per l’acord de viabilitat (tram. 322-00358/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la sentència de l’Audiència Nacional que afecta els treballadors de TV3 (tram. 322-00361/10)

	Pregunta 
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la confluència dels informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya (tram. 322-00357/10)

	Pregunta
	al director de Catalunya Ràdio sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada (tram. 323-00148/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els motius pels quals TV3 no fa una programació informativa diària lligada a l’actualitat (tram. 322-00359/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió Valenciana (tram. 322-00360/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la proposta de creació d’un consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País Valencià (tram. 322-00364/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la cobertura informativa de la campanya de les eleccions al Parlament (tram. 322-00362/10)

	Pregunta
	al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre l’actuació de la defensora de l’audiència el 2014 (tram. 322-00365/10)

	Pregunta
	al director d’Estratègia Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els eixos i els àmbits d’intervenció de la Direcció d’Estratègia Corporativa (tram. 323-00149/10)

	Pregunta
	al director de Comercial i Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre les dades de facturació comercial del 2015 (tram. 323-00150/10)


